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“Tineriil- în Tranzit” este o publicație despre tinerii din țările post-sovi-
etice și despre persoanele responsabile pentru bunăstarea și dezvol-
tarea lor. Se pune accentul pe situația politicii de tineret din țările din 
Uniunea Europeană ale Parteneriatului Estic (EaP): Armenia, Azerba-
idjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.Am numit această publi-
cație "Tinerii în Transit", deoarece credem că tinerii sunt în mișcare - 
se deplasează ei înșiși și țările lor de la realitate post-sovietică la reali-
tate europeană, de la dictatură la democrație, de la oameni sub 
control până la cei responsabili.
Această publicație se axează pe politica de tineret și pe domeniile de 
participare a tinerilor care sunt în special "în tranzit" sau ar trebui să 
fie "în mișcare" pentru dezvoltarea statelor și a democrațiilor hibride. 
În această publicație, ne gândim la provocările întâlnite în aceste 
domenii și oferim cititorilor câteva soluții.

Politica privind tineretul este un domeniu plin de recomandări gener-
ale, dar ceea ce lipsește adesea este specificitatea - ce acțiuni speci-
fice pot fi luate în politica de tineret cu un buget limitat sau fără 
buget? În această publicație încercăm să ne concentrăm pe trecerea 
de la recomandare la acțiuni concrete pentru comunitățile locale prin 
furnizarea de cazuri și exemple care pot fi întreprinse în domeniul 
tineretului. 
Publicația este construită în jurul "Capitolului european revizuit, priv-
ind participarea tinerilor la viața locală și regională", adoptată de Con-
gresul autorităților locale și regionale din Europa la Consiliul Europei 
în 2003. Am luat cele 13 politici sectoriale și opt instrumente de 
participare a tinerilor din Capitol și am oferit exemple de bune practici 
pentru fiecare. De asemenea, am reflectatt ce să nu facem. Credem 
că practicile rele pot fi răspândite, dar greu de identificat și că este 
important să le reflectăm și să le recunoaștem.
Am creat această publicație pentru persoanele și organizațiile impli-
cate în domeniul tineretului: organizațiile de tineret, centrele de tiner-
et, lucrătorii pentru tineret și autoritățile locale. Sperăm cu această 
publicație să fie capabili să scrie și să implementeze politici și proiecte 
mai bune și să găsească o colaborare eficientă.
"Tineretul în tranzit" este împărțit în șase capitole. După introducere, 

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

CUM A FOST CREATĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE 



urmează capitolul 1 trece prin politica de tineret;cum este înțeleasă și 
care sunt provocările. Al doilea capitol oferă o prezentare generală a 
Capitolului revizuit privind participarea tinerilor. Capitolele trei, patru 
și cinci includ cazuri și exemple pentru opt instrumente de participare, 
metode de participare instituțională și 13 domenii politice specifice. 
Cel de-al șaselea capitol conține recomandări pentru părțile intere-
sate relevante pentru a îmbunătăți gestionarea politicilor pentru 
tineret în țările Parteneriatului estic. În cele din urmă, glosarul ajută la 
înțelegerea termenilor cheie și se pot descoperi mai multe lecturi 
despre exemplele explorate în publicație. 

Echipa din spatele "Tinerii în Tranzit" este formată din tineri, cerce-
tători, lucrători de tineret și experți în domeniul politicii publice și al 
tineretului. Membrii echipei provin din țările Parteneriatului Estic și au 
o experiență în materie de tineret în aceste țări.

Această publicație a fost creată în cadrul proiectului "Triunghiul 
participării - municipalități locale, organizații nonguvernamentale și 
tineri", care a fost susținut de Agenția Executivă pentru Educație, 
Audiovizual și Cultură în cadrul Programului Erasmus + Programul al 
Uniunii Europene în domeniulTineretului. Proiectul a fost implementat 
de Organizația Tinerilor DRONI, o organizație de lucrători de tineret 
înființată în 2003 la Tbilisi, Georgia, în cooperare cu:
SONDIP din Turku, Finland;
KEKS (rețea cu sediul în Gothenburg) și orașul Borås din Suedia;
YCIDDP din Yerevan, Armenia;
Consiliul Național al Tinerilor din Moldova;
Municipalitățile din Gori și Zugdidi din Georgia.
Proiectul "Triunghiul participării" a dezvoltat cooperarea intersectori-
ală în domeniul tineretului și a promovat participarea tinerilor la 
luarea deciziilor la nivel local. Această publicație este un instrument 
pentru a susține această cauză.

 

ECHIPA DIN SPATELE PUBLICAȚIEI

CONSORȚIU
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CE - Consiliul Europei 
CLRA - Congresul autorităților locale și regionale
OSC - organizarea societății civile 
EaP - Parteneriatul Estic - Parteneriatul Estic 
UE - Uniunea Europeană 
EYF - Fundația Europeană pentru Tineret
ERYICA - Agenția Europeană pentru Informații și Consiliere pentru 
Tineret
ICT - Tehnologia informației și comunicațiilor 
IDP - Persoana / Persoanele strămutate intern
LGBTQI - lesbian, homosexual, bisexual, transgender, queer și inter-
sex OMC - Metoda deschisă de coordonare 
NEET - Nu este angajat, educat sau instruit 
NFL - învățarea non-formală 
ONG - organizație nonguvernamentală 
ONU- Națiunile Unite 
UNIC - Centrul de Informare al Națiunilor Unite Convenția ONU privind 
drepturile copilului 
YCIDDP - Clubul de Tineret pentru Dialogul Intercultural, Democrație și 
Pace 
YNGO - organizație nongvernamentală pentru tineri
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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN PUBLICAȚIE



CE ESTE POLITICA PENTRU TINERET? CUM ESTE 
ÎNȚELEASĂ  ÎN EUROPA?

Politica Tineretului este un termen umbrelă care se referă în primul 
rând la politica publică axată pe nevoile și așteptările unui grup de 
tineri. Premisa sa centrală este crearea condițiilor adecvate pentru 
dezvoltarea potențialului tinerilor. Politica Tineretuluil se referă atât la 
obligațiile autorităților publice, cât și la practicile specifice care 
vizează asigurarea unor condiții adecvate de trai, precum și oportu-
nități specifice de dezvoltare pentru tineri. Politica Tineretului este un 
termen evolutiv și ambiguu, cu definiții multiple, iar delimitarea aces-
tuia este contestată. Politica privind tineretul poate fi formală și 
explicită încorporată într-un singur document de politică (act juridic) 
sau un set de documente (politică, strategie, plan de acțiune) sau 
informal și implicit (set de norme și valori privind tineretul. O definiție 
îngustă a politicii de tineret o definește ca o politică privind tinerii, dar 
care nu intră sub incidența altor politici publice (de exemplu educație, 
socială, ocuparea forței de muncă, sănătate) - această înțelegere 
îngustă limitează politica de tineret la munca tinerilor, educație și 
voluntariat. O definiție largă include toate domeniile de politică care 
vizează și influențează tinerii (incluzând în special educația, politica 
de ocupare a forței de muncă și drepturile tineretului).
Politica privind tineretul poate fi înțeleasă numai ca măsuri pozitive 
(activități / acte), precum și măsuri pozitive și negative, inclusiv 
absența acestora (de exemplu, lipsa de acțiune, retragerea activității 
de stat, lacunele politice, politica negativă a tineretului).
Politica privind tineretul cuprinde un set complex de activități și pe 
mai multe niveluri. Pe baza cercetărilor actuale, desfășurate în princi-
pal de organizații internaționale precum Consiliul Europei (CE) sau 
Uniunea Europeană (UE), pot fi identificate următoarele 
elemente-cheie ale politicii de tineret:

- Politica centrală / guvernamentală pentru tineri
- Monitorizarea Parlamentară
- Reguli juridice (constituționale și altele)
- Servicii de tineret
- Instituțiile de implementare
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- Organizațiile de tineret
- Cooperarea internațională în domeniul tineretului
- Participarea tinerilor la elaborarea politicilor și luarea deciziilor
- Dovezi bazate pe politica de tineret
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Toate țările europene au politici de tineret, fie formulate în acte juridice 
specifice (formale, explicite), fie răspândite în diferite domenii de politică 
(informale, implicite). Istoria politicii de tineret nu poate fi urmărită până 
la un anumit moment - mai ales în sens mai larg, politicile care susțin și 
afectează tinerii au făcut parte din activitățile guvernamentale de foarte 
mult timp (educație, locuințe, sănătate). Apariția statului de bunăstare 
după cel de-al doilea război mondial a determinat eforturi mai coordonate 
și concentrate ale statelor europene pentru a răspunde nevoilor tineretu-
lui. La nivel internațional, Consiliul Europei a pionierat cooperarea inter-
națională în domeniul tineretului în Europa cu înființarea Centrului Euro-
pean pentru Tineret în 1972 și încurajarea dezvoltării cooperării inter-
naționale în domeniul tineretului, prin intermediul Departamentului 
pentru tineret.
Deși nu există o politică consolidată a Uniunii Europene în domeniul 
tineretului, Cartea albă privind tineretul din 1999, urmată mai târziu de 
Pactul pentru tineret (2005) și de prima strategie europeană pentru tiner-
et (2010-2018), a creat un spațiu de cooperare europeană în domeniul 
tineretului. În ultimele două decenii sa înregistrat o dezvoltare dinamică a 
cooperării europene în domeniul politicilor pentru tineret, inclusiv intro-
ducerea metodei deschise de coordonare (OMC), o formă de coordonare 
voluntară a politicilor din UE. Uniunea Europeană și-a intensificat cerce-
tarea și monitorizarea aspectelor legate de tineret, inclusiv punerea în 
aplicare a Raportului UE privind tineretul. Consiliul Europei a elaborat mai 
multe documente-cadru noi pentru documentele privind politica de tiner-
et, cu un accent deosebit pe participare, inclusiv recomandări privind 
participarea tinerilor în 1997 și urmate de recomandări privind participar-
ea tinerilor la viața locală și regională (2003), cetățenia și participarea a 
tinerilor în viața publică (2006), rolul consiliilor naționale de tineret în 
dezvoltarea politicilor pentru tineret (2016) și, cel mai recent, utilizarea 
muncii pentru tineri ca instrument de politică pentru tineret (2017)

FUNDALUL ISTORICULUI EUROPEAN 

De ce este importantă politica pentru tineret?
Politica privind tineretul - fie explicită, fie implicită - este esențială pentru 
dezvoltarea potențialului tinerilor în toate sectoarele. Potrivit Consiliului 
Europei, scopul politicii pentru tineret este acela de a "crea condiții pentru 
învățare, oportunități și experiență, care să asigure și să permită tinerilor 
să dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele." Aceasta, la rândul 
lor, ar trebui să le permită tinerilor să " să fie actori ai democrației; 
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integrarea în societate; și, în special, să le permită să joace un rol activ 
atât în societatea civilă, cât și pe piața forței de muncă ".

Cooperarea intersectorială se referă la cooperarea dintre diferitele 
sectoare ale muncii în domeniul tineretului și ale politicilor pentru tineret. 
Instituțiile diferite aplică termeni diferiți pentru a se referi la un set similar 
de măsuri: intersectoriali, transsectoriali, inter-agenții, integrați, interin-
stituționali. Principalul numitor comun este că cooperarea transsectorială 
implică diferite grupuri și instituții. Există diferite tipuri de cooperare 
intersectorială - cele mai multe pot fi împărțite pe cele orizontale și verti-
cale:
Cooperarea orizontală transsectorială se referă la activitatea desfășurată 
în comun de organizațiile publice, private și din sectorul terțiar. Un alt tip 
de cooperare intersectorială orizontală presupune reunirea organizațiilor 
din sectorul tineretului care lucrează cu tinerii în diverse sectoare, cum ar 
fi educația, asistența socială sau sănătatea. În alte cazuri, cooperarea 
transsectorială orizontală are loc între diferite departamente și unități 
guvernamentale - aceasta se numește și cooperare interministerială.
Cooperarea transsectorială verticală poate reuni diferite niveluri ale 
administrației publice, inclusiv la nivel național, regional și local / munici-
pal. Cooperarea verticală poate contribui, de asemenea, la conectarea 
organismelor de elaborare a politicilor pentru tineret (de exemplu minis-
tere sau parlamente) și a tinerilor înșiși.

Nu există o definiție universală a participării tinerilor, dar cadrele inter-
naționale, inclusiv politicile UNCRC și UE / CoE, impun implicarea tinerilor 
în luarea deciziilor referitoare la acestea. Participarea poate lua diferite 
forme - fie "participare directă" în care deciziile politice sunt influențate 
direct, fie legăturile structurale cu procesele decizionale politice sau "par-
ticiparea indirectă" prin care tinerii sunt atinși prin diverse mijloace ca 
cetățeni și membri ai comunității și încurajați să să sprijine anumite prob-
leme și poziții, permițând, de asemenea, discuții, construirea de opinii și 
campanii electorale.
Participarea tinerilor este fundamentală pentru o politică eficientă, incluz-
ivă și multilaterală în domeniul tineretului. Este, de asemenea, esențială 
pentru cadrele cheie ale politicilor europene pentru tineret. Carta europe-
ană revizuită privind participarea tinerilor la viața locală și regională a 

CLASIFICAREA / ABORDAREA CU MAI MULTE PĂRȚI INTE-
RESATE ÎN POLITICA DE TINERET

POLITICA PRIVIND TINERETUL ȘI PARTICIPAREA TINERILOR



14

Consiliului Europei, din 2003, prevede că "participarea la viața democrat-
ică a oricărei comunități este mai mult decît votarea sau alegerile, deși 
ele sunt elemente importante. Participarea și cetățenia activă înseamnă a 
avea dreptul, mijloacele, spațiul și oportunitatea și, acolo unde este nece-
sar, sprijinul pentru a participa și a influența deciziile și a se angaja în 
acțiuni și activități pentru a contribui la construirea unei societăți mai 
bune ".

Politica privind tineretul în regiunea Parteneriatului estic este un domeniu 
politic dinamic care a înregistrat evoluții semnificative, în special în 
ultimul deceniu. Unele dintre provocările cu care se confruntă sunt tipice 
dezvoltării politicilor în regiune, datorită moștenirii perioadei sovietice și 
problemelor generale ale elaborării politicilor participative, în special: 
lipsa integrării tuturor părților interesate în elaborarea politicilor, lipsa 
unei politici deschise și consultative, lipsa de transparență în buget și 
cheltuieli, lipsa planificării și continuității pe termen lung și lipsa controlu-
lui cetățenilor (tineretului) asupra implementării politicilor. Unele prob-
leme sunt specifice politicii pentru tineret, în special: politizarea tineretu-
lui și a participării acestuia, tokenismul și lipsa unei autentice participări 
active a tinerilor și a unor abordări patronate pentru tineri, ca pasivi, mai 
degrabă decât activi, contribuabili la procesele politice. În cele din urmă, 
există multiple provocări care decurg din problemele cu care se confruntă 
tinerii din regiune, incluzând șomajul ridicat, lipsa unei educații de 
calitate, conflictele locale și regionale, dezinformarea și nivelurile scăzute 
de participare.

CARE SUNT PRINCIPALELE PROVOCĂRI ÎN DEZVOLTAR-
EA POLITICII DE TINERET ÎN CADRUL PARTENERIATULUI 
EAP?
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Introducere în Capitolul revizuit

Consiliul Europei și participarea Tinerilor

După cum am menționat anterior, această publicație a fost construită pe 
baza Cartei europene revizuite privind participarea tinerilor la viața locală 
și regională, adoptată în 2003 de Congresul autorităților locale și regio-
nale (CLRA). Acest capitol a fost propus cu ideea de bază că tinerii au 
dreptul și ar trebui să aibă posibilitatea de a avea un cuvânt real atunci 
când deciziile care le afectează sunt luate la nivel local și regional. Capi-
tolul a fost ulterior susținut de recomandarea adoptată de Comitetul 
Miniștrilor (Rec (2004) 13) statelor membre cu privire la participarea 
tinerilor la viața locală și regională.
Am ales aceste două documente ca un model pentru proiect și pentru 
această publicație, deoarece acoperă bine domeniile care ar trebui 
explorate pentru a avea o participare calitativă la nivel local și regional.

Congresul autorităților locale și regionale este o adunare politică care 
reunește autorități locale și regionale din cele 47 de state membre ale 
Consiliului Europei pentru a promova democrația locală și regională, 
pentru a îmbunătăți guvernarea și a întări autoguvernarea.
Comitetul de Miniștri, organul care a adoptat recomandarea, este organis-
mul decizional al Consiliului Europei. Este compus din miniștrii afacerilor 
externe ale fiecărei țări membre și decide cu privire la politicile, bugetul 
și programul de activități.
Sfera de activitate a Consiliului Europei a cuprins încă de la început tinerii. 
Prin intermediul departamentului pentru tineret, Consiliul Europei sprijină 
activitățile internaționale de tineret care vizează promovarea cetățeniei 
tineretului, mobilitatea tinerilor și valorile drepturilor omului, democrația 
și pluralismul cultural. Acesta a sprijinit consolidarea capacităților organi-
zațiilor și persoanelor care lucrează pentru și cu tinerii. În afară de aceas-
ta, Consiliul Europei le aduce tinerilor europeni împreună cu reprezen-
tanții ministerelor și organelor responsabile de problemele tineretului 
pentru a decide împreună prin co-management privind prioritățile, 
programele și bugetul sectorului de tineret.



CONTEXT ȘI APLICARE A CAPITOLULUI REVIZUIT
Capitolul nu este obligatoriu, ceea ce înseamnă că autoritățile nu iau 
nici o obligație legală de a îndeplini normele și liniile directoare stabi-
lite în ea. Cu toate acestea, recomandările sale sunt stimuli excelenți 
pentru transferul și difuzarea politicilor. În plus, nu trebuie să uităm că 
participarea este un drept al fiecărui cetățean, iar autoritățile au 
obligația de a asigura și de a-și îndeplini drepturile tuturor cetățenilor.
Numele în sine indică faptul că a fost revizuit, ceea ce înseamnă că 
există o versiune anterioară. Prima lege privind participarea tinerilor 
a fost adoptată în 1992, la zece ani după ce CLRA și Consiliul consulta-
tiv pentru problemele tineretului din cadrul Consiliului Europei, pentru 
a numi experți în pregătirea propunerilor de modificare a Capitolului 
european. Aceasta a condus la adoptarea Cartei revizuite în 2003.
Obiectivele principale ale recomandărilor sunt autoritățile locale și 
regionale ale statelor membre. Cu toate acestea, există roluri de jucat 
pentru alte părți interesate, inclusiv guvernele statului, organizațiile 
de tineret, centrele de tineret și consiliile pentru tineret. 

Capitolul Revizuit este împărțit în trei părți: politicile sectoriale, instru-
mentele de participare a tinerilor și participarea instituțională a tiner-
ilor la afacerile locale și regionale.
Partea I conține o revizuire a diferitelor domenii politice - cum ar fi 
sănătatea, mediul urban și educația - și sugerează o serie de măsuri 
concrete care pot oferi sprijinul necesar pentru implicarea tinerilor în 
comunitățile lor.
Partea a II-a explorează ideile și instrumentele care pot fi utilizate de 
autoritățile locale și regionale pentru a spori participarea tinerilor, 
cum ar fi instruirea, serviciile de informare, tehnologiile informației și 
comunicațiilor și organizațiile de tineret. 
III-a se axează pe participarea instituțională și pe structurile și spri-
jinul care trebuie instituit pentru a implica tinerii în procesele în care 
își pot identifica nevoile, explora soluții, lua decizii care îi afectează și 
unde pot planifica acțiuni în cadrul autorităților regionale de la egal la 
egal. Acestea pot include consilii de tineret, parlamente de tineret sau 
forumuri pentru tineret.
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CONȚINUTUL CAPITOLULUI PE SCURT



CAPITOLUL ȘI ACEASTĂ PUBLICAȚIE

Această publicație trece prin toate cele trei părți, examinând mai întâi 
partea a doua, urmată de partea a treia și terminând cu prima parte. 
Acesta oferă exemple de practici care pot fi întreprinse de autoritățile 
locale pentru a realiza progrese în aceste domenii. Pe lângă bunele 
practici, am discutat, de asemenea, "DON'Ts" - ce să nu facem sau 
ceea ce credem că sunt abordări negative în aceste domenii. Este 
uneori greu să recunoști acțiuni care duc la rezultate negative sau 
participări de calitate scăzută. De asemenea, oferim opiniile noastre 
cu privire la ce altceva ar putea funcționa în fiecare domeniu politic 
sau instrument. Ținând cont de realitățile din țările Parteneriatului 
estic, am selectat exemple pe care le considerăm adecvate contextu-
lui și capacităților municipalităților din aceste țări. 
  

17
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CE ESTE PARTICIPAREA TINERILOR?
Participarea tinerilor este capabilă să influențeze activ și să se implice în 
deciziile care afectează calitatea vieții lor - de la individ la nivelul 
societății. Acestea acoperă toate domeniile vieții, inclusiv cele 
economice, politice, sociale și culturale, și includ multe domenii ale vieții 
unui tânăr: școală, timp liber, ocuparea forței de muncă, familie și 
sănătate, pentru a numi câteva. În centrul său, practica participării tineril-
or constă în construirea unei relații bune cu tinerii, sprijinirea dezvoltării 
lor și conducerea împreună cu ei. Cel mai important este faptul că tinerii 
se ocupă de comunitățile lor și doresc să fie luați în serios ca factori cheie 
ai societății.
Ca în orice relație bună, participarea tinerilor este reciproc avantajoasă. 
Lucrul cu practicile de calitate în participarea tinerilor beneficiază în 
multe privințe de municipalități, incluzând o creștere a sentimentului de 
proprietate, mai mulți cetățeni angajați și o mai mare încredere în insti-
tuțiile guvernamentale. Ea face ca politica să fie relevantă și eficientă, 
astfel încât să ajungă la grupurile pe care intenționează să le atingă și să 
realizeze ceea ce intenționează să obțină. De asemenea, poate crește 
posibilitatea și dorința ca tinerii să rămână sau să se întoarcă în locali-
tățile lor.

CUM E POSIBIL DE CREAT UN PRECEDENT AL PARTIC-
IPĂRII CALITATIVE A TINERILOR?

Vă sugerăm să vă axați pe trei domenii atunci când căutați să începeți și 
să vă aprofundați practicile de participare a tinerilor: luarea deciziilor, 
reprezentarea și activitățile.
Luarea Deciziilor
Asigurați-vă că ideile și nevoile tinerilor sunt integrate în procesul 
decizional local. Invitați tinerii în procesul de luare a deciziilor cu privire la 
politica în domeniul tineretului și la punerea sa în aplicare și să le dea un 
cuvânt în chestiuni care le privesc, acest lucru poate fi orice și orșice! 
Există multe mecanisme de participare la luarea deciziilor, inclusiv 
dialogul, consultarea, cartografia, cercetarea, co-managementul și consi-
liile consultative.
Reprezentarea
"Tinerii" constituie un grup mare, divers de oameni. Reprezentarea sa 
asigură că politica privind tineretul ajunge la toți tinerii. Unii tineri au un 
timp mai dificil de a participa deoarece întâlnesc mai multe bariere. 
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Acestea pot fi fizice, cum ar fi cele din mediul rural, bariere sociale, de 
exemplu, nu vorbesc aceeași limbă, fac parte din comunități care sunt în 
afară, adică romi, refugiați, minorități religioase sau bariere economice, 
de exemplu familia lor nu dispune de resurse financiare pentru a-și 
susține participarea. Fetele și băieții au, de asemenea, șanse diferite de a 
participa pe baza unor norme și așteptări diferite.
Activități
Participarea este, de asemenea, de a fi activă și de a face lucrurile împre-
ună, distracție și cultivarea spațiului pentru învățare și creștere! Evaluați 
ce trebuie să facă tinerii în municipalitatea dvs. și cine decide ce activități 
ar trebui să existe. Prin implicarea în activități de planificare, tinerii au, de 
asemenea, ocazia de a învăța abilități de leadership și alte abilități, 
precum și de a se exprima și de a face legături.
Rețineți, participarea tinerilor este un parteneriat între tineri și adulți care 
încearcă să rezolve împreună provocările. Adulții care lucrează cu tinerii 
ar trebui să fie sprijiniți, înțelegători, comunicați, încrezători, disponibili, 
deschisi învățării și predării și curioși. Vocea adulților are mai multă 
putere în societate, este conștientă de aceasta și ridică vocile tinerilor. 
Tinerii ar trebui să se gândească la modul în care adulții se pot concentra 
pe siguranță, riscuri, stabilitate și consecințe și amintesc că acest lucru se 
bazează pe experiență.

Relațiile ierarhice, manipulative și patronante pot avea un impact negativ 
atât asupra tinerilor, cât și asupra adulților. Este important ca opiniile 
adulților și ale tinerilor să aibă o pondere egală. Deși participarea tinerilor 
vizează încrederea tinerilor cu o mai mare responsabilitate, aceasta nu 
înseamnă să lăsăm tinerii să facă totul singuri. Participarea este cea mai 
de succes atunci când există o structură de susținere, dar nu de control, 
de la adulți. Atât tinerii, cât și adulții pot avea o mulțime de stereotipuri 
între ei, astfel astfel depune’i tot efortul pentru a le distruge. De aseme-
nea, dacă aveți dificultăți în implicarea tinerilor, nu presupuneți că tinerii 
nu sunt interesați. Acordați-le timp pentru a construi o relație cu aceștia 
și pentru a înțelege care sunt obstacolele în calea participării. Și dacă ele 
exprimă dezinteresul, înțelegeți de ce! Chiar și alegerea de a fi dezintere-
sată este o formă de participare.

DON’Ts - în participarea Tinerilor
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SITUAȚIA ÎN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC
O analiză a politicilor pentru tineret în regiunea Parteneriatului estic 
relevă două realități conflictuale. Pe de o parte, există tendințe de 
integrare în legislație a politicii europene privind tineretul și a criteriilor de 
calitate. În realitate, abordările post-sovietice privind participarea tineril-
or, cum ar fi educația patriotică, participarea militară și valorile familiei, 
sunt subliniate (Institutul de Cercetare și Analiză a Politicii, 2012: 9). 
Astfel de activități se axează pe dezvoltarea memoriei istorice colective, 
promovarea identității naționale și culturale și organizarea activităților 
pentru tineri considerate de adulți la putere ca fiind benefice pentru 
societate. În plus, majoritatea politicilor vizează rezolvarea problemelor 
sociale ale tinerilor, care este ușor de înțeles în contextul situației 
economice dificile a tinerilor din aceste țări, a șomajului ridicat și a proble-
melor legate de locuințe și asistență medicală, fără a folosi participarea 
ca metodă. În majoritatea țărilor din cadrul Parteneriatului estic, organi-
zațiile neguvernamentale, organizațiile internaționale și donatorii sunt 
implicați activ în crearea programelor educaționale, a rețelelor de educa-
tori de la egal la egal, a centrelor de tineret și a schemelor de sprijinire a 
subvențiilor axate pe participarea tinerilor (Institutul pentru Cercetare și 
Analiză Politice, 2012: 11).
Instruirea în domeniul participării tinerilor
Proiectele de politici de tineret, axate pe munca în domeniul tineretului, 
formarea și furnizarea de activități recreative pentru tineri la nivel local 
sunt implementate de municipalități, ministere, ONG-uri, partide politice 
și donatori internaționali. Activitățile furnizate sunt deseori foarte 
asemănătoare și repetitive, inclusiv în atingerea aceluiași grup de tineri 
activi. Acest lucru poate contribui la lipsa de repartizare a responsabil-
ităților și a cooperării intersectoriale, la lipsa de competențe și la furniza-
rea de activități bazate pe auto-realizarea persoanelor care lucrează cu 
tinerii și nu a nevoilor de tineret. Această lipsă de coordonare are ca rezul-
tat o distribuție inegală a activităților existente; într-un oraș ar putea 
exista mai multe cluburi finanțate de la donatori diferiți sau facilitată de 
ONG-uri și municipalități, în timp ce într-un alt domeniu nu există deloc 
activități (Institutul pentru Cercetare și Analiză Politică, 2012: 40).
O altă provocare legată de dezvoltarea participării tinerilor și punerea în 
aplicare a politicilor pentru tineret în cadrul Parteneriatului estic este lipsa 
cercetării bazate pe dovezi și a analizei nevoilor tinerilor. De exemplu, în 
Republica Moldova există o varietate de structuri de sprijin pentru partici-
parea tinerilor, inclusiv centre de resurse pentru tineret din întreaga țară 
și diferite tipuri de organisme consultative pentru tineret la nivel local, 
regional și național. Cu toate acestea, în ciuda numărului semnificativ de 
structuri de participare, participarea tinerilor se situează la 11%. Acest   
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PARTICIPAREA TINERILOR PRIN RĂSPÂNDIREA INFOR-
MAȚIILOR, ICT ȘI PARTICIPAREA LA MASS-MEDIA

lucru se datorează faptului că serviciile și activitățile nu se bazează pe o 
analiză a nevoilor exprimate de tineri (Institutul de Cercetare și Analiză 
Politice, 2012: 31). Prin urmare, participarea tinerilor la ciclul de politici 
pentru tineri se limitează, în cea mai mare parte, la faza de implementare, 
cu puține dovezi de participare a tinerilor la elaborarea sau evaluarea 
politicilor. Majoritatea măsurilor de participare rămân la întâmplare și se 
adresează în special tinerilor deja organizați prin intermediul organi-
zațiilor de tineret (Motamed-Afshari, Fras, 2015: 10). În plus, structurile 
consultative dezvoltate devin doar un decor deoarece sunt excluse din 
procesul de implementare a politicii de tineret. 
Este important să se analizeze rolul organizațiilor internaționale, donato-
rilor și ONG-urilor pentru tineret privat în formarea participării tinerilor. 
Documentele din toate țările Parteneriatului estic menționează structurile 
de tineret care beneficiază de statutul de membru al CoE, acordul de part-
eneriat estic al UE și oportunitățile pentru tineri, lucrători în domeniul 
tineretului și ONG-uri de a participa la activitățile de formare internațion-
ală și locală ale Fundației Europene pentru Tineret, Programele Erasmus 
+ și SALTO pentru tineret. Cu toate acestea, lipsa coordonării și a 
colaborării transsectoriale împiedică utilizarea acestor beneficii și difuza-
rea lor către o gamă largă de tineri. Impactul oportunităților de formare 
internațională este dificil de identificat în politicile naționale sau regionale 
privind tineretul. 

Răspândirea informațiilor despre oportunități este un aspect esențial al 
participării tinerilor. Informațiile despre tineret se dezvoltă în regiune, iar 
primii pași au fost deja luați. Majoritatea țărilor partenere au confirmat 
faptul că activitatea de informare a tinerilor este o prioritate importantă, 
însă strategiile actuale de informare a tinerilor privind informarea tinerilor 
sunt greu de găsit. Există rețele de informare pentru tineri și diseminarea 
informațiilor, deși acestea sunt în majoritate conduse de adulți. Numai în 
Republica Moldova sunt tineri implicați în crearea, colectarea și difuzarea 
informațiilor. Cea mai mare provocare este că tinerii sunt considerați mai 
degrabă consumatori decât furnizori de informații, iar întregul potențial al 
implicării tinerilor în mass-media nu este recunoscut. Este important să se 
dezvolte strategii care vizează informarea tinerilor și să se extindă utiliza-
rea ICT și a activităților mass-media pentru implicarea tinerilor (Institutul 
pentru Cercetare și Analiză Politice, 2012: 15). 
În ceea ce privește oportunitățile internaționale pentru tineri, merită 
menționat Centrele Erasmus 
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+ de informare specializate în activitatea de tineret atât la nivel local, cât 
și la nivel internațional. Centrele de informare sunt cu experiență în orga-
nizarea de evenimente promoționale și de informare în țările lor. Scopul 
principal al centrelor de informare este de a oferi informații despre opor-
tunitățile pentru tineri și organizațiile de tineret din cadrul programului 
Erasmus + și de a sprijini părțile interesate în implementarea proiectelor 
lor (Salto-youth.net).

Nu există un cadru politic documentat pentru validarea competențelor 
dobândite de tineri prin voluntariat și nu există instrumente guvernamen-
tale care să ofere recunoașterea voluntariatului tinerilor, este menționată 
necesitatea dezvoltării recunoașterii voluntariatului, a activității pentru 
tineret și a educației non-formale. (Institutul de Cercetare și Analiză a 
Politicii, 2012: 30) Potrivit documentelor din Ucraina, are loc o strânsă 
colaborare cu UE pentru a introduce pașii de adoptare a standardelor și 
principiilor europene ale politicii de tineret în domeniul voluntariatului. Cu 
toate acestea, programele sunt declarative, iar principiile sunt doar 
parțial introduse și adesea adaptate abordărilor sovietice, cum ar fi 
educația patriotică, munca cu tineri talentați și activitățile de tineret pe 
scară largă (Institutul pentru Cercetare și Analiză Politice, 2012: 30).
Conform legislației georgiene, voluntariatul este definit ca o "activitate 
organizată, utilă din punct de vedere social, întreprinsă voluntar și gratuit 
de către indivizi, folosind cunoștințele și abilitățile lor". Politica națională 
georgiană consideră voluntariatul tinerilor drept unul dintre cele mai efici-
ente mijloace de educație non-formală conștientizarea civică în rândul 
tinerilor și dezvoltă abilități și valori care sunt benefice pentru public. 
Politica guvernului Georgiei vizează promovarea voluntariatului în rândul 
tinerilor, angajarea tinerilor șomeri, răspândirea voluntariatului la nivel 
internațional și implicarea voluntarilor în domenii precum sportul, 
bunăstarea socială, cultura, drepturile omului și protecția mediului, 
ajutorul umanitar, îngrijirea medicală , reducerea sărăciei și agricultura, 
printre altele (Fras, 2018: 4). Există mai multe programe naționale axate 
pe promovarea voluntariatului, printre care Casa Liderilor, Programul de 
voluntariat, Programul de două generații și formatorii care lucrează cu 
tinerii (Tsereteli, 2016: 12).
Principala direcție a voluntariatului în Armenia este voluntariatul tinerilor 
în INGN. Aici nivelul de conștientizare al lucrătorilor de tineret este destul 
de scăzut și foarte puțini dintre aceștia pot distinge voluntariatul în orga-
nizațiile lor de a fi membri ai organizației. De asemenea, a existat o  

ÎNCURAJAREA TINERILOR SĂ ÎNTREPRINDĂ ACTIVITĂȚI DE 
VOLUNTARIAT ȘI SĂ SE DEDICE CAUZELOR COMUNITARE
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schemă specifică pentru voluntarii diasporei armeni care vin să facă 
proiecte de voluntariat în Armenia. (Galstyan, 2018: 6).
Unul dintre obstacolele în popularizarea voluntariatului în țările Parteneri-
atului estic ar putea fi experiența subotnikului, voluntariatul forțat în 
timpul erei URSS - curățarea organizată a spațiilor publice mari, de obicei 
desfășurate în zilele de sâmbătă. O serie de studii recente susțin că atitu-
dinile negative observate în prezent față de voluntariat în unele societăți 
post-socialiste sunt o consecință a subotnikului și a experiențelor similare 
(Fras, 2018: 3). În toate țările, documentele menționează un impact pozi-
tiv al implicării țărilor din Parteneriatul estic al UE în Programul Tineret în 
Acțiune și mai târziu în Programul Erasmus + și Serviciul European de 
Voluntariat (acum Corpul Solidarității Europene). Posibilitatea voluntariat-
ului într-o țară a UE a fost o motivație pentru mulți tineri și tineri adulți. 
Voluntarii internaționali din comunități au contribuit, de asemenea, la 
cunoașterea generală a voluntariatului și la principiile sale.
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Atunci când vine vorba de sprijinirea inițiativelor pentru tineret, 
revizuirile țării indică faptul că finanțarea este una dintre cele mai 
importante probleme. În majoritatea țărilor, cu excepția Azerbadjanu-
lui, sursele bugetare pentru afacerile pentru tineret sunt foarte 
limitate. Provocările includ gestionarea defectuoasă, lipsa unor 
mecanisme transparente de distribuire a resurselor, limitări politice 
privind sprijinirea activităților de tineret și utilizarea resurselor pentru 
tineret din motive politice, absența monitorizării independente și a 
mecanismelor adecvate de evaluare, împiedicând alocarea unor 
granturi mai mari pentru politica de tineret. Institutul de Cercetări și 
Analiză Politice, 2012: 17). Un exemplu extrem este un proiect geor-
gian "PATRIOTI" din Tabăra de tineret Anaklia, unde au fost cheltuite 
mai multe milioane de lire georgiene din bugetul de stat fără nici o 
dovadă de impact pozitiv asupra participării tinerilor (Asanidze, 2011: 
55).
O altă problemă subliniată în rapoartele din partea Ucrainei este că 
tinerii organizați sunt adesea parte a partidelor politice, deci liderii de 
tineret sunt orientați politic. Conflictul de interese se întâmplă adesea 
în deciziile de finanțare a politicilor pentru tineret. Funcționarii publici, 
politicienii și liderii ONG reprezintă adesea aceleași structuri în proce-
sele de consultare publică sau de divizare a resurselor (Institutul 
pentru Cercetare și Analiză Politice, 2012: 30). Orice beneficii pentru 
tineri sunt limitate și vizate de corupție (Borenko, 2011: 12).  

În sprijinirea organizațiilor tinerilor, participarea a fost determinată de 
efortul de a respecta standardele europene și de a introduce prin-
cipiile co-managementului, dar a fost problematică din cauza lipsei de 
strategie și de eficiență în implementare. Aceasta conduce la prin-
cipiile co-managementului pe hârtie, dar numai parțial implementate 
în realitate. Accentul în regiune a fost pus pe structurile consultative, 
abia recent primele acțiuni în Moldova au început să creeze astfel de 
structuri. Co-managementul este una dintre cele mai înalte forme de 
participare a tinerilor la luarea deciziilor și este un viitor al politicii de 
tineret în regiune, care nu a fost încă dezvoltată. (Institutul pentru 
Cercetare și Analiză Politice, 2012: 16)

SPRIJIN PENTRU PROIECTELE ȘI INIȚIATIVELE TINERILOR

PROMOVAREA ORGANIZAȚIILOR TINERILOR, PARTICIPA-
REA TINERILOR ȘI CO-MANAGEMENTUL
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O situație deosebit de dificilă pentru organizațiile de tineret există în 
Belarus, unde participarea politică a tinerilor sau folosirea libertății de 
exprimare este urmărită de statul belarus. Întrucât raportul privind 
politica privind tineretul și activitatea tinerilor în statele din Belarus, 
participarea tinerilor în societatea civilă din Belarus se întâmplă în 
zonele alese de stat. Aceasta înseamnă că tinerii sunt bineveniți să 
participe și să-și împărtășească opinia atâta timp cât se referă la 
evenimente sociale, sport, cultură, educație patriotică și turism. 
Participarea politică și critica regimului sunt persecutate (Institutul 
pentru Cercetări și Analiză Politice, 2012: 23).

În general, tinerii din EaP nu sunt foarte activi în politică, tinerii din 
punct de vedere cultural sunt mai activi decât femeile tinere în 
politică. Cu toate acestea, situația se schimbă. Tineretul sprijină 
schimbările politice în comunități și participă la revoluții (Armenia, 
Ucraina, Georgia, Moldova și Belarus), proteste și demonstrații în 
toate țările. Acest lucru sugerează că tinerii reprezintă o componentă 
importantă a societății civile care sprijină și promovează schimbările 
politice și sociale în care au încredere (Institutul pentru Cercetare și 
Analiză Politice, 2012: 11).
Cea mai populară modalitate de participare a tinerilor la societatea 
civilă este prin ONG-uri. Există mai mult de 190 de ONG-uri care 
lucrează în domeniul tineretului în Georgia (Tsereteli, 2018: 6). Mediul 
de lucru al ONG-urilor este stabil, cu puține sau fără restricții din 
partea guvernului. Azerbadjanul are mai mult de 200 de organizații 
neguvernamentale de tineret înregistrate în Azerbadjan. Pe parcursul 
anilor 2014 și 2015, în Azerbaidjan au fost adoptate o serie de noi legi 
care vizează combaterea corupției și spălării banilor în legătură cu 
fondurile străine și în cadrul ONG-urilor. Aceste legi au vizat în mod 
oficial oprirea finanțării activităților antiguvernamentale ilegale prin 
fonduri internaționale. Cu toate acestea, o serie de muncitori ONG 
s-au plâns că acest lucru a avut un efect negativ major asupra 
sectoarelor ONG și tineret (Polese, 2017: 17).
Principalele tipuri de structuri de tineret care funcționează în Armenia 
sunt ONG-urile de tineret, organizațiile de autoguvernare a studenților 
și aripile tinerilor din partidele politice. 

PARTICIPAREA TINERILOR LA ORGANIZAȚIILE NEGUVER-
NAMENTALE ȘI LA PARTIDELE POLITICE.
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În Armenia au fost înregistrate peste 3000 de ONG-uri, dintre care 
circa 50% sunt ONG-uri pentru tineret sau lucrează cu tineri (Tadevo-
syan, Lavchyan, Minassian, 2011: 6). Rapoartele din Ucraina afirmă 
că, deși există numeroase ONG-uri pentru tineret, acestea sunt în 
mare parte ineficiente în implicarea oamenilor. Sondajele arată că 
doar 2% dintre tinerii ucraineni sunt membri și doar 6% participă la 
activitățile lor (Polese, 2017: 8). 10% din ONG-urile active în Belarus 
sunt ONG-uri pentru tineret. Aceste organizații pot fi clasificate în 
două grupe: în primul rând, recunoscute și susținute de stat, iar a 
doua organizație informală care se luptă să supraviețuiască. Acestea 
din urmă încearcă, de asemenea, să facă față limitelor și regle-
mentărilor de stat (Institutul pentru Cercetare și Analiză Politice, 
2012: 24).
O situație specifică în unele dintre țările Parteneriatului estic se referă 
la sindicatele studențești, ale căror accent ar trebui să se concen-
treze, în mod normal, pe promovarea drepturilor studenților. Sindi-
catele au fost adesea folosite de tineri care încearcă să intre în 
politică, cu sprijinul ascuns sau deschis al diferitelor puteri politice. 
Multe dintre sindicatele studențești erau, de fapt, extinderi ale aripilor 
de tineret ale partidelor politice sau ale mișcărilor sociale și, prin 
urmare, nu s-au axat exclusiv pe promovarea drepturilor studenților. 
Această tendință a fost, de asemenea, legată de liderii acestor uniuni 
studențești și nu de toți membrii, dar se întâmplă încă în unele țări. 
(Asanidze, 2011: 34).
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Informația este cheia! Accesul la informații relevante despre activi-
tăți, oportunități și evenimente pentru tineri sporește capacitatea 
acestora de a fi implicați în comunitate. Mai mult, informațiile despre 
multe aspecte importante care afectează tinerii îi pot ajuta să ia deci-
zii informate în viața lor și să participe la viața politică, economică și 
socială locală și regională. Acestea pot include: locuințe, lipsuri de 
adăpost, ocuparea forței de muncă, sexualitate, drept, drepturi, edu-
cație, droguri, sănătate, dezvoltare profesională și transport. Tinerii 
sunt curioși să învețe și să știe mai multe, iar lipsa de informații rele-
vante și disponibile reprezintă o barieră majoră în calea participării.
Sprijiniți centrele de informare pe care tinerii sunt capabili să le acce-
seze și să vă simțiți confortabil. Aceste centre pot fi independente sau 
localizate în școli, biblioteci, cafenele, cluburi de tineret, orice loc 
unde se adună tinerii. Faceți un efort de a difuza informațiile tuturor 
tinerilor care trăiesc în regiunea dvs., luând în considerare tinerii 
excluși într-un fel. Acestea pot fi tinerii care nu au acces la internet, 
tinerii cu handicap, vorbesc alte limbi, sunt implicați în criminalitate, 
locuiesc în zone defavorizate, de exemplu.
Dezvoltați platforme informatice digitale, cum ar fi site-uri web și 
aplicații de comunicare, pentru a furniza aceste informații. Actualizați 
continuu informațiile și adaptați-le la nevoile și interesele exprimate 
de tineri. Informarea tinerilor înseamnă, de asemenea, să fii informat 
despre lume prin ochii tinerilor!
Comunicați informațiile într-o manieră profesională și consecventă și 
permiteți comunicarea bidirecțională, astfel încât tinerii să poată 
pune întrebări, să ofere feedback și să se implice în răspândirea infor-
mațiilor. Word of mouth este încă una dintre cele mai bune modalități 
de a răspândi informații 

CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ACEASTA?

Platforme digitale și Telecomunicații
Ungdomar.se este un exemplu de platformă digitală realizată pentru 
și cu tinerii. Este un site web administrat de un ONG din Suedia, 
Fryshuset, unde tinerii pot discuta unul cu altul, pot face un blog, pot 
pune întrebări și pot obține informații. Tinerii fac parte din crearea 
conținutului, vorbesc în mod direct în contact unul cu celălalt, iar 
lucrătorii de tineret pot folosi site-ul ca instrument de consultare.
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Ambasadori ai Tinerilor și Muncitori Mobili pentru Tinere
Invitați tinerii să vină să vorbească cu grupuri și clase de tineri. Invitarea 
tinerilor ambasadori europeni să vorbească în școli, cum ar fi municipiul 
Tetritskaro, a informat tinerii despre oportunitățile pe care le au și îi 
inspiră să facă legătura. Tinerii sunt foarte buni la interacționarea cu alți 
tineri și pot adesea crea discuții deschise între ele, ceea ce este greu 
pentru liderii adulți să facă. Tinerii pot să împărtășească experiențele lor, 
să organizeze ateliere de lucru despre drepturile omului, cetățenie activă 
și participare și să desfășoare activități.
O organizație care activează în Columbia cu tinerii din mediul rural în 
procese de pace are reprezentanți ai comunității de tineret aleși pentru 
fiecare sat din regiune. Acești tineri se întâlnesc în mod regulat pentru a 
discuta diferite informații, iar atunci când se întorc în satele lor de origine, 
răspândesc informațiile către alți tineri din comunitățile lor. Reprezen-
tanții municipalității și ai conducerii politice scad din când în când ca 
tinerii să aibă contact direct cu aceștia. De asemenea, este posibil să 
invitați diferiți reprezentanți și experți din diferite organizații să conducă 
discuții cu tinerii în timpul întâlnirilor.
Un proiect din Kuopio, Finlanda, sa concentrat pe atragerea tinerilor din 
mediul rural, care se confruntă cu o mare provocare a mobilității și călăto-
riilor de la un loc la altul. Acolo, un muncitor de tineret a călătorit în mod 
regulat între sate pentru a avea activități, a se conecta cu tinerii, a le 
asculta și a face schimb de informații.

-  Nu exagerați terminologia complicată
Limba oficială este importantă și adesea mandată, dar trebuie să vă adap-
tați la nevoile publicului și să furnizați informații adaptate diferitelor cate-
gorii de vârstă ale tinerilor. Învață să comunici în mod eficient cu tinerii 
prin participarea la un curs de formare de la ERYICA. Solicitați asistență 
financiară pentru a lucra cu informații despre tineret din Fondul pentru 
dezvoltarea informațiilor pentru tineret.
-  Nu trece în umbră 
Retro și vintage este rece, dar tehnologia informației evoluează atât de 
repede încât uneori este greu de urmat. Este foarte important să fii la 
curent cu ce fel de media folosesc tinerii pentru a obține informații și 
pentru a le folosi în mod activ.



-  Nu uitați vizualizarea
Implicați tinerii designeri în crearea de postere pentru evenimente sau 
știri. Evitați documentele Word clar fixate pe placa de anunțuri; punerea 
în efort va face un drum lung pentru a atrage atenția.
-  Calitatea peste cantitate
Este tentant să vă bateți cât de mulți tineri ați informat, dar calitatea 
acestor informații este mai importantă decât numărul. Câți tineri au 
înțeles informațiile pe care le-au primit? Încercați să vă stabiliți standarde 
nu numai pentru numere, ci și pentru calitatea livrării.
-  Nu fi lipsit de respect
Tinerii apreciază atunci când sunt tratați ca fiind egali, este important să 
se arate respect și acceptare în timpul comunicării cu aceștia. 
-   Nu excludeți tinerii de la crearea informațiilor
Cea mai bună modalitate de a crea și de a difuza informații pentru tineri 
este includerea tinerilor în proces. Ei știu ce limbă, mesaje și canale folos-
esc și auzi tinerii. Implicați tinerii în proiectare
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Succesul participării tinerilor depinde de adulți cu cunoștințe despre 
participarea tinerilor, cu abilitățile de a lucra și de a sprijini tinerii și 
despre modul în care acestea trebuie antrenate în implementarea ideilor 
lor. Școlile, asociațiile și comunitățile locale sunt în cazul în care tinerii 
petrec mult timp și au mult contact cu adulții, astfel încât este normal să 
se înceapă implementarea participării tinerilor în aceste spații.
Pentru a lucra eficient cu participarea tinerilor, asigurați-vă că profesorii, 
lucrătorii de tineret și toți ceilalți care lucrează cu și pentru tineri au 
pregătire în metodologia de participare a tinerilor, drepturile omului, 
educația civică și învățarea non-formală. Tinerii ar trebui să primească 
sfaturi, îndrumări și sprijin în ceea ce privește modul cel mai adecvat de a 
fi implicați în deciziile și acțiunile care le afectează în școli, grupuri de 
tineri și în comunitatea lor.
De asemenea, aceștia ar trebui să ofere instruire, consiliere și sprijin 
tinerilor și ar trebui să se asigure că sunt organizate și organizate pentru 
a se potrivi nevoilor tinerilor.
Intensificarea  participării studenților la școli prin introducerea de 
programe de educație civică în școli cu privire la participarea și informar-
ea cu privire la drepturi și la implicarea în deciziile și acțiunile care le afec-
tează.

Ce ne spune Capitolul revizuit despre aceasta?

Instruirea în domeniul participării tinerilor - creșterea 
cunoștințelor și practicii participării lor
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-  Nu o face singur
Cooperați! Consultați în mod regulat ONG-urile, cu lucrătorii de tineret din 
zona dvs. și cu tinerii pentru a înțelege nevoile de instruire și activități. 
Utilizați toate capacitățile și potențialul existente în municipalitatea dvs. 
pentru a planifica strategii de implicare pe termen lung.
-  Nu multiplicați 
Activitățile oferite de ONG-uri și de organizațiile internaționale ar putea fi 
foarte asemănătoare cu cele planificate. Găsiți o modalitate de a colabora 

Formare și dezvoltare profesională
Recunoaște munca tineretului ca o profesie specializată care necesită 
formare profesională în participarea tinerilor. Acest lucru este acela 
de a oferi lucrătorilor de tineret cunoștințele necesare pentru a sprijini 
dezvoltarea socială a tinerilor și abilitățile de a organiza activități 
semnificative și atractive pentru și cu tinerii. Învățați-vă pentru Arme-
nia este o organizație care instruiește tinerii cu cunoștințe atât prin 
metodele educaționale formale cât și neformale. Acești tineri învață 
apoi în școli care se află în zone insuficient deservite, cu misiunea de 
a spori implementarea educației nonformale. Aceasta încurajează, de 
asemenea, cluburile de tineret din școli.
Schimb și Cooperare
Sprijiniți inovația pedagogică și încurajați profesorii să integreze 
metodele de învățare non-formale / creative în planificarea lecțiilor și 
să facă schimb de bune practici. eTwinning este un instrument în care 
cursurile din diferite țări pot face schimburi prin Skype. Un proiect 
eTwinning între Moldova, Ucraina, România și Italia a servit pentru a 
introduce studenți și profesori în țări și culturi noi și, de asemenea, a 
implicat copiii în prezentarea culturilor lor în moduri proprii.
Schimb de experiență în Participarea Tinerilor
Comunitățile din întreaga lume organizează evenimente pentru ziua 
internațională a tineretului. Organizarea de ateliere de lucru pentru 
participarea tinerilor la Ziua Internațională a Tineretului, dedicată 
învățării și formării în diferite aspecte ale politicii de tineret și partic-
ipării tinerilor. Acest lucru se poate face în cooperare cu tinerii, 
ONG-urile, școlile și liderii municipali. Liderii tineri pot conduce diferite 
părți ale zilei, astfel încât atât tinerii cât și adulții să poată participa. 
ONU oferă un ghid pentru ce fel de evenimente ar putea fi organizate. 
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în loc să faceți două activități diferite. Asigurați-vă că implementați activi-
tăți complementare în zonele în care tinerii nu au prea multe oportunități.
-  Nu creați activități care servesc scopuri false
Organizarea de mari evenimente recreative, educație patriotică și acțiuni 
de conștientizare națională nu echivalează cu participarea tinerilor. 
Concentrați-vă pe tipurile de activități pe care tinerii sunt interesați, nu pe 
acelea pe care le considerați necesare pentru națiune. Interesele tinerilor 
sunt necesare pentru națiune.
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Tinerii au adesea idei despre cum să îmbunătățească viața sau să abor-
deze problemele din comunitatea lor și au nevoie de încurajare și sprijinul 
necesar din partea autorităților pentru a le face să devină realitate. 
Sprijinirea ideilor și inițiativelor tinerilor consolidează încrederea între 
tineri și autorități. A face lucruri împreună, cum ar fi atelierele comune, 
proiectele comunitare sau platformele, toate pot ajuta la depășirea 
împărțirii între tineri și oficialii guvernamentali. Acest lucru ajută, de 
asemenea, tinerii să învețe cum funcționează sistemul, cu cine vorbesc, 
cum să scrie și să prezinte propuneri și cum să comunice profesional.
Unele dintre cele mai bune modalități de a sprijini proiectele și inițiativele 
tinerilor sunt de a facilita implementarea proiectelor de tineret și de a 
oferi asistență profesională pentru derularea acestor proiecte. Autoritățile 
locale și regionale pot sprijini, de asemenea, inițiativele prin acordarea de 
asistență financiară, materială și tehnică.

CE SPUNE CAPITOLUL REVIZUIT DESPRE ACEASTA?

Sprijinirea proiectelor și inițiativelor tinerilor
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-  Nu oferi spațiu favoritizmului sau nepotizmului
Această practică de malpraxis nu este universală, dar este cu siguranță 
răspândită. Acesta este un pumnal în partea din spate a participării tineril-
or și cultivă o reputație proastă pentru lideri și reprezentanți care durează 
de-a lungul generațiilor.
 -  Nu-i abandonați
Uneori, sprijinul financiar nu este suficient, tinerii ar putea avea nevoie de 
sprijin în toate etapele proiectului - să vină cu inițiativele, să pună în 
aplicare și să evalueze. Consultați lucrătorii cu probleme de tineret cu 
privire la modul în care ar trebui făcut acest lucru, pentru a nu exagera.
-  Nu spune imediat NU!
Nici o idee nu este prea mică sau prea mare, când auziți pentru prima 
dată o idee nu spuneți nu! Lucrați împreună pentru a face ca ideea să fie 
posibilă. Tinerii văd adesea posibilități și soluții creative și au nevoie de 
adulți pentru a le susține.

Întâlnirea cu Tinerii - Gori și Zugdidi, Georgia 
Au întâlniri cu tinerii care au idei de proiecte și inițiative. În timpul 
unui schimb de experiență între tineri din Gori, Georgia, un grup de 
tineri au avut ocazia să prezinte nevoile tinerilor în Gori și, de aseme-
nea, să prezinte ideile pe care trebuie să le îndeplinească nevoile 
acestor tineri. Ascultați activ când tinerii fac sugestii la consiliu. În 
municipiul Zugdidi un grup de tineri au dorit să fixeze gropi în drum. 
Ei au luat inițiativa de a scrie la municipalitate și au făcut campanie 
pentru stabilirea drumurilor. Recunoașteți și răspundeți la aceste iniți-
ative.
Fonduri pentru proiecte de tineret - Borås și Angered, Suedia
Rezervați un anumit buget pentru acest lucru, astfel încât tinerii (10 - 
25) să poată solicita fonduri pentru susținerea proiectelor. Orașul 
Borås, Suedia are un buget din care tinerii care organizează activități 
pentru alți tineri pot solicita fonduri, până la 300 de euro. În acest caz, 
o echipă de lucrători municipali pentru tineret ia decizia de a accepta 
proiectul. Într-o altă parte a Suediei, Angered, Consiliul local pentru 
tineret revizuiește cererile și decide cum să distribuie fondurile pentru 
activitățile organizate de tineri. Această finanțare vine, de asemenea, 
cu sprijinul unui lucrător de tineret care îi informează  pe tineri în 
modul de aplicare, dar și în modul de executare și evaluare a iniția-
tivelor lor.
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Grupurile care sunt înființate și conduse de tinerii înșiși reprezintă o 
modalitate ideală pentru ca tinerii să învețe despre participare. În aceste 
grupuri, tinerii pot avea un cuvânt real în a decide ce vor să facă, 
permițându-i să-și asume întreaga responsabilitate și să învețe despre 
provocările proceselor de luare a deciziilor. Toți tinerii ar trebui să aibă 
posibilitatea să se alăture sau să înceapă un grup sau o organizație.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să dispună de un fond specific 
pentru sprijinirea cluburilor și grupurilor de tineret, cu un accent deosebit 
pe sprijinirea grupurilor de tineri și a grupurilor de tineri.
La nivel european și la nivel local și național în unele țări, practica de 
co-management este în vigoare. Aceasta înseamnă că există o structură 
în care autoritățile și tinerii care reprezintă organizațiile de tineret se 
întâlnesc frecvent pentru a lua decizii împreună. Ambele părți ar trebui să 
aibă același număr de reprezentanți și ar trebui să aibă aceleași drepturi. 
Atunci când autoritățile locale și regionale înființează aceste structuri, 
tinerii au posibilitatea și abilitatea de a participa direct la deciziile și acțiu-
nile care le afectează.

CE SPUNE CAPITOLUL REVIZUIT DESPRE ACEASTA?

Promovarea organizațiilor de tineret, participarea tiner-
ilor și co-managementul



-Nu privilegiați organizațiile afiliate partidului dvs. politic sau guvernului
Chiar dacă ar fi dificilă în practică, întreaga societate va beneficia de 
reprezentanții săi aleși care promovează pluralismul și diversitatea 
opiniilor la toate nivelurile. Privind exclusiv grupurile care promovează și 
sprijină politicile dvs., faceți o dezavantaj pentru întreaga comunitate și 
societate.
-Nu promovați participarea falsă
Consultarea nu este co-management. Mai ales când nu iei în serios 
perspectivele tinerilor și nu le include în politici și soluții. Pretinzând că 
sunteți interesat de opiniile tinerilor ar putea să le demotivați și să vă 
submineze încrederea în sistemul politic, ceea ce va avea un impact nega-
tiv pe termen lung asupra societății. 
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Training de Lider și educație - Borås, Suedia
Liderul Academiei pentru Tineri este o formare pentru tinerii care 
activează în ONG-uri și organizații de voluntariat care activează în 
comunitățile vulnerabile. 10 tineri între 16 și 18 ani participă la 30 de 
ore de ateliere de conducere și lucrează 120 de ore în asociații, 
aplicând abilitățile pe care le-au învățat în timpul atelierelor. Acesta 
este un proiect sprijinit interdepartamental în municipiu între departa-
mentele de recreere și sănătate publică, ocuparea forței de muncă și 
asociațiile locale și ONG-uri.
Co-managementul – Serbia
Co-managementul este o practică complexă care necesită o mulțime 
de relații de construire, schimbări de putere și cicluri de eșecuri și 
succese. Principiul a fost folosit ca bază pentru multe proiecte care 
încearcă să includă consiliile de tineret în deciziile de politică pe picior 
de egalitate ca și adulții. În anii 2000, Serbia a încorporat-o în politica 
sa națională privind tineretul, iar în 2008 s-au organizat cursuri de 
formare în trei regiuni ale Serbiei, ca parte a strategiei naționale de 
implementare. De asemenea, a fost organizată o conferință împreună 
cu Rețeaua de Tineret a Croației (Mreža mladih Hrvatske), Forumul 
MNE, Muntenegru și Asociația elevilor din secția de învățământ secun-
dar din Bosnia și Herțegovina (ASuBiH) pentru a discuta conceptul, 
pentru a împărtăși succesele și pentru a identifica provocările și reco-
mandările pentru îmbunătățirea modelul. Are niveluri diferite de 
succes și continuă să fie colaborat.



-Nu uitați abilitățile tinerilor
Vrei să ai organizații puternice de tineret care să poată contribui la politi-
cile de tineret? Grupuri de tineri care pot participa la co-managementul 
problemelor locale de tineret? Organizarea sau sprijinirea instruirilor 
axate pe dezvoltarea competențelor pe care tinerii trebuie să le îndeplin-
ească, cum ar fi managementul proiectelor, dezbaterile, comunicarea, 
bugetarea și aprofundarea cunoștințelor în domeniile tematice, adică 
mediul și cultura.
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Încurajați tinerii să se implice în toate tipurile de organizații și cauze. Este 
important ca aceștia să aibă posibilitatea de a alege, de a oferi oportu-
nități și de a sprijini toate tipurile de organizații și grupuri, cum ar fi 
partidele politice și organizațiile specifice.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să acorde finanțare grupurilor și 
organizațiilor care salută în mod activ și sprijină tinerii să se implice în 
activitățile și structurile lor la toate nivelurile. Acestea ar trebui să sprijine 
toate partidele politice pentru a încuraja tinerii să devină interesați și 
activi în politică.

CE SPUNE CAPITOLUL REVIZUIT DESPRE ACEASTA?

Promovarea participării tinerilor în organizațiile negu-
vernamentale și partidele politice
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-Nu încercați să creați ONG-uri de tineret care să vă susțină agenda 
politică!
Includerea ONG-urilor pentru tineri, a asociațiilor studențești și a consi-
liilor ca aripă pentru tineret a unui partid politic sau sprijinirea agendei 
dvs. politice ar putea fi o modalitate atractivă de a câștiga voturile mai 
multor tineri. Cu toate acestea, pe termen lung acest lucru aduce prob-
leme cu polarizarea. Vizind ONG-urile de tineret și grupurile de tineri în 
calitate de parteneri, ascultați și respectați ceea ce au de spus, veți aduce 
schimbări pozitive comunității voastre.
Nu percepeți ONG-urile de tineret ca o amenințare!
ONG-urile pentru tineret reprezintă o modalitate excelentă pentru ca 
tinerii să-și dezvolte competențele și să învețe să participe la viața 
publică. Dacă nu le respectați și nu susțineți acest mod de participare, 
puteți descuraja generația următoare să fie activă în dezvoltarea 
societății, care reprezintă o amenințare la adresa democrației. Cultivați 
discuția publică și consultați YNGOs, chiar dacă nu sunteți de acord cu 
perspectivele acestora.

Târgul de oportunități - Turku, Finlanda
"Piața de oportunitate", organizată de ONG-ul Sondip, este un târg în 
care oamenii pot ajunge să învețe despre problemele globale și despre 
activitatea pe care o fac mai mult de patruzeci de ONG-uri în zonă. Este 
de a crește gradul de conștientizare și de a încuraja participarea la 
organizații. Oamenii pot discuta cu reprezentanți dintr-o gamă largă de 
ONG-uri și pot învăța despre diferite oportunități de implicare. Acest 
lucru poate fi adaptat contextului dvs. local și ar putea include între-
prinderi, partide politice și organizații culturale și sportive. Proiectați 
ziua împreună cu tinerii!
Înrolarea tinerilor în procesul electoral și în instituțiile democratice
Leeds, Anglia, înrolează tinerii în participarea la procesele electorale 
ca parte a inițiativei privind orașele prietenoase pentru copii. În fiecare 
an un "primar al copiilor" este ales de tinerii din Leeds. Fiecare școală 
intră într-un candidat din anul 5 (11 ani), care prezintă apoi idei despre 
ceea ce vor să schimbe în Leeds. Un grup de tineri selectează apoi 12 
candidați care, atunci, toți tinerii de 18 ani și mai mulți pot vota la 
alegeri. Câștigătorul devine apoi "primarul pentru copii" și reprezintă 
tineri la diferite funcții civice. Dincolo de aceasta, consiliul municipal 
votează, de asemenea, punerea în aplicare a manifestării primarului 
pentru copii în politică și sprijină punerea în aplicare a inițiativei. 7.770 
de tineri și copii au participat în anul 2018.
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Revistele și ziarele, programele de radio și televiziune și internetul joacă 
un rol important în viața tinerilor. Aceștia pot oferi divertisment, informații 
și pot ajuta consumatorii să-și dezvolte opiniile și să ia decizii. Tinerii 
rareori au ocazia să se implice și să contribuie la producția mediatică. Este 
mai dificil pentru ei să contribuie sau să-și dezvolte propriile produse 
media, cum ar fi ziarele, emisiunile locale de radio și televiziune.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să ofere tinerilor acces ușor la 
mijloacele de informare și mijloacele de exprimare a vocii. Acestea ar 
trebui să ofere sprijin atât pentru crearea propriilor proiecte media ale 
tinerilor, cât și pentru reprezentarea în mass-media locale deja existente, 
prin producerea de programe de tineret. Pentru a realiza acest lucru, ei ar 
trebui să asigure programe de instruire relevante pentru tineri în comuni-
care, jurnalism și producție media.
Dincolo de acestea, aceste organisme de conducere ar trebui să asigure 
accesul tinerilor la tehnologiile media și de comunicare. Aceasta 
înseamnă construirea unei infrastructuri eficiente de comunicații, inclusiv 
a rețelei și a internetului. 

CE SPUNE CAPITOLUL REVIZUIT DESPRE ACEASTA?

Promovarea participării tinerilor în mass-media
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-Nu vedeți tinerii doar ca consumatori!
Atunci când dezvoltați medii orientate către tineri, nu vă gândiți la tineri 
doar ca consumatori. Implicați-i în proces în calitate de jurnaliști, 
producători și scriitori cetățeni. Aceasta nu înseamnă practicarea tokenis-
mului. Punerea unui tânăr în fața aparatului de fotografiat doar pentru a 
prezenta anumite informații nu înseamnă că sunt cu adevărat implicați. 
Lăsându-i să ia decizii cu privire la ce informații sunt prezentate și la 
modul în care sunt prezentate este o implicare adevărată.
-Nu ignora noile oportunități media!
Social media este una dintre principalele surse de informare pentru tineri 
și are mai multă cunoaștere și experiență în producerea conținutului 
social media decât mulți tineri adulți. Implicați tinerii în gestionarea 
paginilor media sociale din municipalitatea dvs.
-Nu concura!
Pentru a obține o mai mare eficiență în atragerea tinerilor din municipali-
tate, asigurați-vă că cooperează cu alte organizații, școli, cluburi și iniția-
tive internaționale. Distribuiți informații de la aceste instituții pe canalele 
dvs. de informare și solicitați-le să împărtășească informațiile despre 
activitățile pe care le desfășoară.

Emisiune Tv - Kârgâstan
Cu o inițiativă în Kârgâzstan, Centrul Media pentru copii a lucrat cu tineri 
între 14 și 20 ani pentru a produce o emisiune lunară, bilingvă de știri de 
televiziune pe teme pe care tinerii au ales să le exploreze. Exemplele 
includ copiii fără adăpost, alpinismul și abuzul asupra copilului. Adulții au 
fost prezenți pentru a sprijini și coordona, iar tinerii au luat decizii editori-
ale și de producție. Aceste episoade au fost difuzate pe canalele de televi-
ziune de stat.
Emisiune Radio - Lituania
Durata de difuzare dedicată programării pentru tineret și programare. În 
2017, Consiliul Tineretului lituanian a produs un spectacol de radio care a 
dat voce mileniilor țărilor. Spectacolul a difuzat săptămânal și în fiecare 
săptămână a intervievat un alt oaspete de 20 de persoane despre viața lor 
și despre problemele relevante pentru ei. Acest lucru este minunat pentru 
comunicarea cu restul populației despre perspectivele și participarea 
tinerilor.
Ateliere de lucru pentru dezvoltarea competențelor - Alexandria, Egipt
Pentru Ziua Internațională a Tineretului în 2018, UNIC a organizat o tabără 
de patru zile pentru tineri pentru a-și dezvolta abilitățile în crearea cam-
paniilor media într-o serie de probleme diferite. Un accent deosebit a fost 
campania pentru ca tinerii să fie implicați în procesele de dezvoltare.
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Sprijinirea tinerilor în munca voluntară. Activitatea voluntară poate fi 
benefică atât pentru ei cât și pentru comunitate. Prin munca voluntară 
tinerii pot, de asemenea, să învețe noi competențe și cunoștințe relevante 
pentru a-și găsi locul de muncă. Tinerii au, de asemenea, ocazia de a 
întâlni oameni noi și de a face noi prieteni. Tinerii de astăzi sunt supuși 
unei multă presiune pentru a se descurca bine în școală și la locul de 
muncă; recunoașterea și validarea muncii voluntare în educația formală și 
ocuparea forței de muncă poate ușura această presiune și stres.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să ajute tinerii să se angajeze 
voluntar prin sprijinirea înființării de centre de voluntariat și prin finanțar-
ea organizațiilor de voluntariat, în special a organizațiilor de tineret și a 
centrelor de voluntariat. Aceștia pot organiza campanii de promovare și 
informare privind voluntariatul și pot acorda recunoașterea tinerilor 
pentru munca lor voluntară.
Activitatea voluntară îi ajută pe tineri să învețe să găsească soluții la 
probleme și să știe că au puterea de a schimba societatea și de ai ajuta 
pe ceilalți.

CE SPUNE CAPITOLUL REVIZUIT DESPRE ACEASTA?

Încurajarea tinerilor să întreprindă activități de 
voluntariat
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-Nu ignora opurtonitățile internaționale!
Aflați mai multe despre activitățile Centrului de informare pentru tineri 
Erasmus +. Invitați-i să prezinte o prezentare în centrele locale de tineret. 
Invitați voluntari internaționali care pot contribui la atitudini pozitive față 
de voluntariatul și educația non-formală.
Nu demotivați tinerii cu activități subotnik!
Gândiți-vă la motivația semnificativă pentru voluntari și activitățile care 
își dezvoltă competențele și contribuie la comunitatea dvs. Strategii de 
proiectare pentru recunoașterea oficială a competențelor pe care tinerii le 
dobândesc prin voluntariat - mulți tineri se îndreaptă către voluntariat ca 
o modalitate de creștere a capacității lor de angajare.

Tinerii Voluntari la Evenimente Gothenburg, Suedia
ONG-ul Passalen leagă tinerii cu dizabilități de oportunități de volun-
tariat în diverse evenimente din jurul orașului Göteborg, inclusiv festi-
valuri și concerte, prin intermediul echipei Göteborg. Echipa Göteborg 
este alcătuită dintr-un grup de tineri de toate abilitățile și colaborează 
cu Passalen pentru a oferi un sprijin suplimentar pe care ni-l au nevoie 
tinerii pentru a contribui în calitate de voluntari. Voluntarii și mentorii 
lor se întâlnesc lunar pentru a se cunoaște reciproc, pentru a învăța 
reciproc nevoile și a dezvolta abilitățile împreună, astfel încât zilele de 
voluntariat să fie pozitive, distractive și productive.
Voluntariatul cu Tinerii Internaționali - Gori, Georgia
Informați-vă despre oportunitățile de voluntariat pentru tineri și 
găzduiți voluntari din străinătate, de exemplu prin Corpul Solidarității 
Europene (ESC). Aflați despre oportunitățile pe care tinerii le pot oferi 
voluntar în străinătate sau în alte părți ale țării dvs. și informați pe 
ceilalți. În cadrul unui schimb de tineri din Gori, mai 2018, parte a 
proiectului Triangle de participare, participanții la tineri au organizat 
împreună activități voluntare împreună, inclusiv colectarea gunoiului 
de pe stradă. Un grup de tineri au primit înghețată și sifon de la local-
nici care s-au oprit pentru a-și împărtăși aprecierea pentru acțiunile 
pe care tinerii le petreceau.
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Autoritățile locale și regionale ar trebui să instituie structuri și practici 
instituționale adecvate care să permită participarea tinerilor la deci-
ziile oficiale și dezbaterile care îi afectează.
Aceste structuri vor lua diferite forme în funcție de nivelul la care sunt 
stabilite, fie că sunt un sat, un oraș, un cartier urban într-un oraș, sau 
chiar municipalitate sau regiune. Acestea ar trebui să creeze condițiile 
pentru un veritabil dialog și parteneriat între tineri și autoritățile 
locale și regionale și ar trebui să le permită tinerilor și reprezentanților 
acestora să fie actori deplini în politicile care îi afectează. Astfel de 
structuri ar trebui, în mod normal, să fie reprezentative și permanen-
te, care să se ocupe de toate aspectele în care tinerii manifestă 
interes și îngrijorare. În plus, pot fi create structuri temporare pentru 
a se concentra asupra acțiunilor din jurul unei anumite probleme. În 
mod ocazional, ar putea fi oportună combinarea diferitelor forme.

Eficiența politicii de tineret pentru participarea instituțională poate fi 
analizată prin existența unor căi de participare, a principiilor pe care 
se întemeiază, a unui management transparent, a legitimității reprez-
entării tinerilor și a accesibilității și a atractivității pentru tineri. Potriv-
it Institutului pentru Cercetare și Analiză Politice, toate țările din Part-
eneriatul estic, cu excepția Belarusului, au înființat consiliile naționale 
de tineret ca un pas spre implementarea politicii de tineret și facilitar-
ea participării tinerilor în societatea civilă. Toate țările afirmă în 
strategiile lor naționale de tineret că participarea și implicarea tineril-
or în luarea deciziilor la nivel național și local reprezintă o prioritate. 
Cu toate acestea, niciuna dintre țări nu menționează luarea deciziilor 
prin co-management cu consiliile de tineret sau alte organizații de 
tineret. Mai mult, experții din regiune subliniază faptul că, deși docu-
mentele strategice recunosc posibilitatea de a participa la luarea deci-
ziilor, iar consultările ar trebui să fie deschise tinerilor și organizațiilor 
de tineret, drepturile sunt adesea rezervate unor organizații specifice 
care susțin statul. Consiliul național pentru tineret este ilegal și 
lucrează subteran în Belarus și în mod deschis la nivel european. 
(Institutul pentru Cercetare și Analiză Politică, 2012: 12)

CE SPUNE CAPITOLUL REVIZUIT DESPRE ACEASTA?

SITUAȚIA ÎN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC
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După cum sa descris deja, structurile tipice de participare a tinerilor 
pentru regiune sunt simbolice, organisme consultative și dovezi ale struc-
turilor de co-management lipsesc. Tinerii sunt invitați să se alăture, dar 
legitimitatea lor este limitată deoarece nu sunt aleși de alți tineri (Institu-
tul pentru Cercetare și Analiză Politice, 2012: 13). Politica națională de 
tineret a țării georgiene menționează planul de a facilita dezvoltarea 
instrumentelor și a mecanismelor participative pentru a include tinerii în 
procesul de luare a deciziilor, implementare și evaluare a deciziilor care îi 
afectează (Guvernul Georgiei, 2014: 7). Cu toate acestea, instrumentele 
concrete nu sunt descrise și nu sunt prevăzute procese de monitorizare.
Documentele din Armenia menționează Parlamentul European pentru 
Tineret al Armeniei, înființat în 2012, ca un forum destinat implicării 
active a tinerilor în formarea societății. Un alt parlament al tineretului a 
fost înființat în 2004 în cadrul Comitetului permanent pentru știință, 
educație, cultură și tineret al Adunării Naționale în scopul facilitării partic-
ipării tinerilor la procesele legislative, dar nu este activ în prezent 
(Voskanyan, 2017: 9). Cu toate acestea, programele de participare a 
tinerilor sunt în mare parte necoordonate. Mai multe programe sunt 
implementate în aceeași zonă, în timp ce alte zone nu primesc atenție 
(Voskanyan, 2017: 13). Acest lucru este tot în tranziție, deoarece guver-
nul suferă modificări după revoluția din 2018.
În Moldova, cele mai recente rapoarte subliniază necesitatea dezvoltării, 
implementării și evaluării politicilor pentru tineret și aplicarea principiului 
co-managementului, dar nu evaluează acțiunile întreprinse (Turcan, 
2018: 14). În cazul Ucrainei, nu există un cadru juridic special pentru 
consiliile de tineret, chiar dacă este de menționat că guvernele regionale 
și locale pot iniția crearea consiliilor publice de tineret în conformitate cu 
regulamentul general privind participarea societății civile la procesul de 
luare a deciziilor (Borenko, Ostrikova, 2017: 12).
Au fost inițiate unele măsuri pozitive de către organizațiile neguverna-
mentale care activează în regiune. De exemplu, împreună cu Ministerul 
Afacerilor Sportive și Tineret, World Vision Georgia sprijină municipal-
itățile Telavi și Baghdati în facilitarea consiliilor de tineret pe care 
deservesc liderii aleși ai comunității. Consiliile de tineret folosesc modele 
de participare bugetară susținute de un proiect finanțat de Comisia Euro-
peană (Tsereteli, 2018: 6).
Sprijin pentru structurile de participare a tinerilo
După cum sa menționat anterior, bugetele și oportunitățile economice 
limitate la nivel național și local în țările Parteneriatului estic prezintă 
probleme structurilor de susținere a participării tinerilor. Sprijinul finan-
ciar acordat de stat pentru activitatea de tineret și ONG-urile pentru tiner-
et a fost minim și există provocări pentru asigurarea finanțării proiecte-    
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lor pe termen lung de la instituțiile internaționale care caută responsabili-
tate. Colaborarea cu donatorii internaționali necesită, de asemenea, 
experiență, cunoștințe și abilități specifice în ceea ce privește scrierea și 
gestionarea proiectelor. Mai mult, statele nu reușesc să investească 
suficiente fonduri de bază pentru instruirea experților și problemele de 
management în structurile de tineret (Tadevosyan, Minassian, 2011: 36).
Majoritatea rapoartelor de țară specifică anumite programe naționale 
care finanțează activitățile inițiativelor pentru tineret, dar rareori dezvălu-
ie dovezi privind participarea tinerilor la luarea deciziilor sau practici clare 
care împiedică favoritismul. Lipsa de direcție în politica și finanțarea 
descentralizată a tinerilor poate fi o problemă, ca și în Ucraina. Acolo 
principalul instrument de sprijin este construit pe cereri deschise de 
propuneri din partea instituțiilor societății civile, a copiilor și a tinerilor. Cu 
toate acestea, nu există o obligație obligatorie pentru guverne să trimită 
cereri de propuneri, ceea ce face dificilă prezentarea propunerilor (Boren-
ko, Ostrikova, 2017: 15). Rapoartele armene menționează lansarea unui 
sistem de granturi online pentru punerea în aplicare a obiectivelor politicii 
de stat pentru tineret. Sistemul de granturi on-line a fost destinat să 
permită accesul mai transparent și public la sprijinul acordat de stat orga-
nizațiilor de tineret și să sporească eficacitatea procesului (Voskanyan, 
2017: 16). Cu toate acestea, sistemul nu funcționează în prezent, probabil 
datorită schimbărilor masive guvernamentale din țară în 2018. În Georgia, 
consiliul consultativ al Ministerului Tineretului și Sportului (în prezent al 
Ministerului Educației) care ia decizii privind acordarea de fonduri de la 
Fondul pentru Dezvoltare pentru Copii și Tineret este menționat. Consiliul 
consultativ este format din 15 membri: șase din ONG-urile de tineret, opt 
numiți de miniștri și ministrul însuși (Asanidze, 2011: 39).
Majoritatea inițiativelor și structurilor de tineret ale participării tinerilor 
depind de finanțarea internațională, inclusiv diferitele agenții ale ONU, 
Uniunea Europeană și finanțarea Erasmus + pentru munca în domeniul 
tineretului, educația non-formală, participarea tinerilor și cetățenia 
activă.
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Tinerii Parlamentari – Quebec, Canada
Introducerea tinerilor în procesele de luare a deciziilor în guvern. În 
programul secundarele Parlamentare tinerii participă la un program 
de trei zile, care le introduce la actorii majori din guvern. De aseme-
nea, aceștia au ocazia de a participa la procesul parlamentar, inclusiv 
pentru a-și asuma rolul de reprezentanți și miniștri pentru o zi și de a 
dezbate diferite probleme. 
Comitetul pentru dialogul și consiliul cetățenilor - Örnsköldsvik, 
Suedia
Municipalitatea facilitează forumurile în care tinerii se pot întâlni cu 
politicienii și pot discuta problemele aduse la masa. Scopul principal 
al forumurilor este ca tinerii să pună întrebări, iar politicienii să înțe-
leagă problemele din punctul de vedere al tinerilor. Chiar și aceștia nu 
se așteaptă ca tinerii să aibă opinii, cum ar fi casele de pensionare. 
Municipalitatea are, de asemenea, un consiliu consultativ format din 
16 tineri, 13 - 25, care reprezintă numeroase identități diferite. Diferiți 
actori, cum ar fi departamentele municipale, companiile și școlile, de 
exemplu, contactează consiliul de administrație atunci când caută 
informații despre diferitele proiecte și decizii.
Solicitarea de intrare prin tehnologie - UNICEF U-Raport, la nivel mon-
dial
Aceasta este o platformă gratuită bazată pe SMS prin care oamenii își 
pot exprima opiniile cu privire la ceea ce se întâmplă în comunitățile 
lor și oferă spații promițătoare pentru exprimare și influență. Acest 
lucru este valabil în Moldova și Ucraina și poate fi implementat în alte 
țări ale Parteneriatului estic. Membrii comunității pot oferi opinii cu 
privire la diferite aspecte și pot răspunde la sondaje pentru a influența 
factorii de decizie politică. De asemenea, factorii de decizie pot solici-
ta informații cu privire la aspecte specifice.
Participarea Tinerilor la politica Bugetară - Portugalia
Participarea bugetară participativă este atunci când cetățenii primesc 
o voce directă în a decide unde să cheltuiască o parte din bugetul lor 
municipal, regional sau național. Portugalia a lucrat pentru implemen-
tarea acestor modele la nivel municipal. În bugetul de participare 
pentru tineri, lansat în 2017, o parte din bugetul național este rezer-
vată pentru ca tinerii 14 - 30 să decidă ce proiecte de investiții publice 
să facă. Acestea fac acest lucru prin depunerea de cereri pentru 
proiecte care trebuie să respecte criteriile stabilite de consiliul națion-
al al tineretului și de minister. Guvernul a menționat că metoda sa 
dovedit a spori gradul de alfabetizare democratică în rândul tinerilor, 
precum și o mai bună înțelegere a proceselor de luare a deciziilor și  
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-Nu omiteți consultarea pentru co-management
Crearea unor instituții în care tinerii au doar un rol simbolic, consultările 
care nu sunt luate în serios și rezultatele nu sunt proiectate în politicile 
practice descurajează tinerii și diminuează dorința lor de a participa, 
încrederea lor în instituțiile democratice și deșeurile potențialilor tineri 
avea. 
-Nu vă bazați doar pe documentele strategice naționale
În multe cazuri, nu există calea și direcțiile specifice de dezvoltare a 
participării instituționale a tinerilor la nivel național. Aflați din exemplele 
pozitive din jurul dvs. și inițiați astfel de structuri în municipalitatea dvs. 
Încercați să găsiți parteneri internaționali care ar putea ajuta la formarea, 
facilitarea și solicitarea finanțării necesare pentru astfel de inițiative.
-Nu păstrați bunele practici doar pentru voi
Dacă aveți o experiență bună în introducerea participării instituționale a 
tinerilor, asigurați-vă că alții învață despre aceasta. Prin schimbul de 
informații cu alte municipalități puteți îmbunătăți procesele, construi o 
rețea de consilii pentru tineret și să contribuiți la schimbare și la nivel 
național.

 

 

cunoașterea faptului că acestea reprezintă o parte fundamentală a 
societății. 
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INTRODUCERE
Carta revizuită conține o revizuire a diferitelor domenii politice - cum ar fi 
sănătatea, mediul urban și educația - și sugerează o serie de măsuri 
concrete care pot oferi sprijinul necesar pentru implicarea tinerilor în 
comunitățile lor. Politica privind tineretul este transversală, ceea ce 
înseamnă absolut necesar includerea nevoilor și perspectivelor tineretului 
în diferite politici, proiecte și servicii implementate nu numai de 
autoritățile locale și regionale, ci și de guvernele statelor, organizațiile 
neguvernamentale și sectorul privat. Acest capitol trece prin 13 sectoare 
diferite care oferă analize situaționale scurte, bune practici și DON'Ts.

CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
A trăi independent este important ca tinerii să se dezvolte ca cetățeni 
responsabili și capabili. Ar trebui să fie posibil ca tinerii să aibă acces la 
locuințe de calitate la prețuri accesibile. Pentru a face acest lucru posibil, 
autoritățile locale și regionale ar trebui să furnizeze informații privind 
locuințele, precum și finanțare și consiliere pentru tinerii care doresc să 
cumpere sau să închirieze o locuință. 
Autoritățile locale și regionale ar trebui, de asemenea, să implice tinerii și 
tinerii adulți în deciziile privind utilizarea spațiului în orașe și municipal-
ități. În special, acest lucru ar trebui să se întâmple atunci când se 
construiesc sau se reînnoiesc noi locuințe și facilități. Acest lucru ar asigu-
ra faptul că există mai multe facilități, adică terenuri de sport, parcuri, 
locuri de joacă și locuri de petrecere pentru tineri. Autoritățile ar trebui, 
de asemenea, să încurajeze și să sprijine în mod activ tinerii și organi-
zațiile acestora să se implice în deciziile și proiectele care vizează prote-
jarea și îmbunătățirea locurilor în care trăiesc. 
Consultați tinerii din procesul de planificare urbană să se gândească cum 
să își răspundă nevoile de locuit, de transport și de modul în care folosesc 
spațiul - unde merg și nu merg, ce lipsește și ce funcționează bine. Acest 
lucru poate contribui, de asemenea, la creșterea siguranței în aceste 
spații.
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Locuințele sunt greu de asigurat, în special datorită faptului că există 
o mare barieră financiară pentru tinerii care studiază sau care nu au 
siguranța locului de muncă. Gândiți-vă la schemele cu costuri reduse 
care pot fi implementate la nivel local și furnizați informații accesibile 
despre locuințe.

Colaborare intergenerațională (Olanda)
O politică din Țările de Jos a abordat această problemă printr-o 
abordare intergenerațională. În cinci case de îngrijire medicală disper-
sate prin diferite municipalități din Țările de Jos, studenții universitari 
trăiesc fără chirie împreună cu locuitorii vârstnici. Aceasta vizează 
atât evitarea efectelor negative ale îmbătrânirii populației, cât și 
furnizarea de locuințe studenților tineri

În general, locuințele și lipsa de adăpost reprezintă obstacole majore 
în calea participării tinerilor. În țările Parteneriatului Estic, provocarea 
locuințelor la prețuri accesibile, împreună cu șomajul în rândul tineril-
or și asistența medicală, contribuie la migrație și la exodul de creiere. 
Nu există date actualizate privind situația locuințelor în rândul tineril-
or. Cu toate acestea, în funcție de situația economică dificilă, este 
rezonabil să se prevadă că situația este similară sau mai rău decât în 
  țările postcomuniste ale UE, unde aproximativ jumătate dintre tinerii 
adulți în vârstă de 25-34 de ani locuiesc împreună cu părinții lor. 
Unele dintre țări raportează programe de stat care sprijină accesul 
familiilor tinere la locuințe, sub formă de asistență financiară, 
subvenții sau împrumuturi. Cu toate acestea, numărul tinerilor la care 
au ajuns aceste programe este foarte scăzut. 
Una dintre problemele grave din țările Parteneriatului estic este situ-
ația devastatoare a copiilor fără adăpost. În 2008, primul studiu apro-
fundat inițiat de organizațiile internaționale și locale a fost realizat 
pentru a studia situația reală a copiilor fără adăpost din Georgia. 
Acest sondaj a arătat că 1.600 de minori au petrecut aproape toată 
ziua pe străzi fără acces la adăpost din cauza unor condiții sociale 
dificile sau din alte motive. Chiar și astăzi, problema nu a fost complet 
rezolvată și afectează comunitățile specifice din toate țările Parteneri-
atului estic (Asanidze, 2011: 16; Polese, 2017: 26).

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI 
ESTIC?
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O locuință care se potrivește: Creativitatea pentru locuințe la prețuri 
accesibile (Helsinki, Finlanda)
O locuință care se potrivește încearcă să rezolve problema locuințelor 
pentru tineri folosind spațiul și clădirile existente în moduri necon-
venționale și creative. Proiectul implică o echipă condusă de un 
designer care se specializează în dezvoltarea comunității și transfor-
marea spațiilor în case temporare sau pe termen lung pentru tineri. 
Echipa caută facilități în locuri neașteptate, de exemplu, containere 
de transport maritim. Casele de containere pot oferi opțiuni de viață 
la prețuri accesibile studenților în tranziție sau pot fi opțiuni perma-
nente pentru cei cărora le place. 

- Nu ignora chiriile mari ca o barieră pentru locuințe stabile
Chiriile și valorile ridicate ale proprietăților determină tinerii să se afle 
într-o situație în care nu își pot permite chiria sau locuințe. Lipsa acce-
sului la finanțare și venitul stabil contribuie la acest lucru, precum și 
speculatorii cu chirii pe termen scurt care controlează piața imobi-
liară. Să reglementeze și să controleze afacerile pe termen scurt și să 
găsească căi pentru tineri pentru a atinge stabilitatea financiară.
- Nu omite locuințele sociale
Dacă există o instituție de locuințe sociale în țara sau în orașul dvs., 
nu o privatizați, deoarece acest lucru este benefic pentru persoanele 
care au ajuns deja la stabilitate. În cazul în care nu există astfel de 
locuințe existente, modalități de cercetare cum să se înceapă și cum 
să se sprijine tinerii și alte grupuri vulnerabile care caută să asigure 
existența la prețuri accesibile.
- Nu acordați prioritate tinerilor bine conectați
Este important ca programele publice să beneficieze pe toți fără 
discriminare, programele de locuințe să poată schimba viața și să 
beneficieze cel mai mult de cei care au nevoie de ea.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?

Tinerii care sunt șomeri pot prezenta insecuritate financiară, izolare și 
excludere din societate. Ca urmare, tinerii șomeri pot deveni dezintere-
sați sau pot fi mai greu să se implice în activități și grupuri. 
Împreună cu tinerii, autoritățile locale și regionale ar trebui să dezvolte 
modalități de a le ajuta să găsească locuri de muncă și să reducă șomajul. 
Acest lucru se poate face prin înființarea și funcționarea centrelor de 
ocupare a forței de muncă care pregătesc tinerii pentru lumea muncii și îi 
ajută să-și găsească un loc de muncă. Ar trebui să existe și sprijin pentru 
tinerii antreprenori pentru a-și lansa ideile de afaceri.

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?
Rata șomajului în rândul tinerilor este ridicată în majoritatea țărilor Part-
eneriatului Estic, atingând 40% în Armenia, 30% în Georgia, 23% în 
Ucraina, 13% în Azerbaidjan și 12% în Moldova (PNUD). Șomajul în rândul 
tinerilor conduce la migrația rurală și la emigrare (adică în Rusia sau în 
țările UE), deoarece tinerii caută oportunități educaționale și de angajare 
care oferă stabilitate și acces la creștere (Institutul pentru Cercetare și 
Analiză Politice, 2012: 11). În ciuda acestui fapt, observăm că cadrele de 
politică cuprinzătoare pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 
cu un set clar de priorități, obiective și rezultate politice, sunt rare. În 
cazul în care există programe relevante, acestea sunt foarte limitate în 
ceea ce privește domeniul de aplicare și mobilitatea (Motamed-Afshari, 
Fras, 2015: 10).
Orientarea în carieră este o măsură cheie în toate țările și este adesea 
legată de instituțiile de învățământ superior, cu accent pe absolvenții și 
studenții universitari. Există o tendință în întreaga regiune de a 
îmbunătăți ocuparea forței de muncă și capacitatea de angajare la nivel 
regional / rural prin oferirea de oportunități de ucenicie și prin tabere de 
voluntariat pentru tineret.
Accentul se pune mai mult pe măsurile oferite, și anume investițiile în 
abilitățile pe care le caută angajatorii, în timp ce intervențiile pentru 
creșterea cererii de forță de muncă pentru tineri, cum ar fi stimulentele 
pentru întreprinderi de a angaja tineri, sunt mai puțin frecvente, în special 
la nivel rural. Tinerii antreprenori se confruntă cu numeroase provocări, în 
special financiare, (de exemplu, capital de pornire insuficient, rate 
ridicate de impozitare și condiții de creditare inadecvate), în timp ce pu- 
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ține inițiative se adresează acestor provocări (Motamed-Afshari, Fras, 
2015-11). 
Este interesant de observat că și în rândul ONG-urilor pentru tineret, 
sprijinul tinerilor șomeri nu este puternic, alimentat de o atitudine care îi 
privește pe tineri ca fiind puternică, plină de energie și astfel capabilă să 
găsească un loc de muncă independent. Șomajul este privit ca o alegere 
personală sau lenea, spre deosebire de o problemă structurală (Polese, 
2017: 11).

Programul municipal de sprijinire a tinerilor pentru găsirea de locuri 
de muncă (Québec, Canada) 
Ca parte a strategiei sale de acțiune pentru tineret, municipalitatea 
din Quebec sprijină serviciile pentru tineri în vederea asigurării unui 
loc de muncă. Pentru a promova tranziția în viața profesională și 
pregătirea tinerilor pentru contextul global, serviciile sunt largi și 
cuprinzătoare. Acestea includ consiliere de locuri de muncă, crearea 
unui plan de acțiune personalizat, acces liber la computer și internet, 
monitorizare regulată, sprijin în CV, scrierea scrisorii de intenție și 
practicarea interviului, abordarea pierderii de locuri de muncă, opor-
tunități educaționale și informații despre piața forței de muncă. 
Programul permite tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani să 
devină independenți și să fie sprijiniți la intrarea în forța de muncă și 
la păstrarea primului loc de muncă, la revenirea la studii sau la 
realizarea unei cariere. 
Locuri de muncă însemnate de vară (Borås, Suedia)
În timpul verii, municipiul Borås oferă locuri de muncă pe termen scurt 
pentru tineri. Un program de angajare, Young Municipal Developers, 
angajează 27-29 tineri timp de trei săptămâni în vara ca consultanți în 
diferite departamente ale municipalității. Aceasta are rolul de a aduce 
contribuția tinerilor și soluțiile la diferite provocări în dezvoltarea 
municipalității. Tinerii lucrează în grupuri de câte două până la trei și 
primesc o misiune pe o gamă largă de probleme, cum ar fi realizarea 
unui film pentru alegătorii pentru prima dată, siguranța în tunelurile 
pietonale, educarea în proiectul de prevenire a violenței, Siguranță.
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-  Nu uitați de eavluarea impactului
Au fost implementate multe proiecte diferite privind reducerea șoma-
jului tinerilor. Pentru a distinge ce funcționează pentru contextul dvs., 
puneți accentul pe evaluarea impactului asupra calității. Acest lucru 
vă va ajuta să dezvoltați proiecte eficiente și de succes.
-  Nu încurajați ocuparea foței de muncă inumane și exploatarea
În unele cazuri, datorită absenței codului muncii adecvat, tinerii 
trebuie să lucreze ore îndelungate pentru a plăti disproporționat de 
mici. Tinerii nu pot participa la viața locală și regională dacă nu au 
timp pentru aceasta și se luptă să supraviețuiască fără un salariu de 
viață.
-  Nu îi abandonați
Încercați să stimulați activitățile axate pe conectarea tinerilor și anga-
jatorilor șomeri și dezvoltarea competențelor și calificărilor acestora. 
Acest lucru ar putea necesita o cooperare transsectorială cu ONG-uri, 
companii, instituții de învățământ și alte instituții de învățământ și 
servicii de informare. Răspândirea informațiilor privind deschiderile 
de locuri de muncă, cursurile, pregătirea pentru reintegrarea forței de 
muncă și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?

Tinerii sunt obligați să meargă la școală pentru a obține o educație și 
pentru a dobândi cunoștințe relevante. Ca urmare, o mulțime de timp 
petrecut în școală studiază diferite discipline și se pregătește pentru 
examene. Dar școlile ar trebui să se concentreze și pe dezvoltarea 
socială, deoarece școala este un loc în care tinerii își formează opiniile și 
atitudinile față de lumea din jurul lor. Școlile reprezintă un loc oportun 
pentru tineri să învețe despre participare, democrație și democrație în 
acțiune. Aceasta înseamnă că ar trebui să se extindă din citirea despre 
democrație pe hârtie, pentru a învăța să o exerseze.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să colaboreze cu studenții și 
profesorii pentru a asigura că tinerii sunt consultați și au un cuvânt real în 
ceea ce privește modul în care se desfășoară școala. Elevii ar trebui, de 
asemenea, să aibă dreptul, oportunitatea și finanțarea pentru înființarea 
unor consilii școlare independente. Profesorii și autoritățile școlare ar 
trebui să recunoască faptul că consiliile studențești au un rol important și 
trebuie să colaboreze cu ele în conducerea școlii.
În plus, perspectivele adolescenților și ale tinerilor privind calitatea 
educației lipsesc din discuțiile privind politica și dezvoltarea educației. 
Lipsa curriculei școlare relevante pe piața muncii, politizarea conținutului 
învățării, pregătirea inadecvată a cadrelor didactice, violența în școli, 
deconectarea dintre conținutul curricular și examenele de ieșire / 
admitere și lipsa participării tinerilor la luarea deciziilor în domeniul 
educației sunt, de asemenea, provocări care trebuie transformate împre-
ună cu tinerii.

În majoritatea țărilor Parteneriatului estic, există reguli pentru asigurarea 
accesului egal al tinerilor la educație și formare de înaltă calitate. Obsta-
cole considerabile împiedică accesul la educație pentru tinerii cu mai 
puține șanse, inclusiv pentru cei cu dizabilități și cei din zonele rurale și 
defavorizate. Deși există măsuri în vederea creșterii capacității și formării 
personalului, impactul și eficiența acestor inițiative nu pot fi măsurate din 
cauza lipsei de raportare. Majoritatea țărilor Parteneriatului estic au 
început deja să elaboreze cadre pentru a asigura recunoașterea muncii 
pentru tineret și a educației nonformale, precum și asigurarea calității în 
aceste domenii. Măsurile de îmbunătățire a tranziției dintre educație 

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?
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și formare profesională și piața muncii sunt limitate în ceea ce 
privește domeniul de aplicare și impactul. Reducerea abandonului 
școlar timpuriu nu este o prioritate politică (Motamed-Afshari, Fras, 
2015: 11).
Este relevant să subliniem faptul că din ce în ce mai mulți tineri din 
Parteneriatul Estic au început să participe la cursuri scurte de formare 
sau la alte programe educaționale implementate prin educația 
non-formală. ING-urile au cea mai mare experiență în acest sens și 
acestea ajută tinerii să dezvolte, într-o oarecare măsură, anumite 
abilități de care au nevoie pentru a obține un loc de muncă (Institutul 
pentru Cercetare și Analiză Politice, 2012: 11). În ciuda lipsei atenției 
din partea statului, munca în domeniul tineretului avansează pas cu 
pas și reușește să-și stabilească importanța. Au fost demarate multe 
ONG-uri noi care lucrează cu domeniul educației non-formale, dreptu-
rilor omului, participării, culturii, educației și politicii de tineret. Cu 
toate acestea, cooperarea dintre aceste ONG-uri și instituțiile formale 
de învățământ este limitată, iar mulți dintre tinerii care nu sunt impli-
cați în INGN nu au ocazia să profite de aceste oportunități (Asanidze, 
2011: 6).

Dezvoltarea unei culturi a drepturilor omului și a democrației (Lisabo-
na, Portugalia) 
SOMOS pentru educația cetățenească democratică și drepturile 
omului, condusă de municipalitatea din Lisabona, este un program 
educațional local în domeniul cetățeniei democratice și al drepturilor 
omului prin metode de învățare nonformală pentru a dezvolta o 
cultură comună a drepturilor omului și a democrației în oraș. De la 
personalul consiliului orașului până la o gamă largă de grupuri țintă 
din oraș, acesta oferă formare gratuită prin colaborarea cu o gamă 
largă de organizații și instituții partenere. De asemenea, promovează 
campanii de sensibilizare privind combaterea discriminării și promo-
varea reflecțiilor și dezbaterilor sociale. Pe lângă formare și network-
ing, programul găzduiește activități care sunt deschise publicului larg, 
cum ar fi sesiunile cinematografice și bibliotecile umane, cu teme cum 
ar fi drepturile copilului, rasismul, drepturile LGBTQI, dizabilitatea, 
violența de gen și agresiunea.
Practica civică în școlile publice (Illinois, Statele Unite)
Practicile dovedite de succes în școlile publice includ încurajarea 
participării studenților la simulările proceselor și procedurilor demo-
cratice. De exemplu, prin combinarea lecțiilor de lege, a vorbirii pu-
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blice și a responsabilităților avocaților și a altor persoane din sala de 
judecată, Mock Trial simulează un proces în care elevii preiau toate 
rolurile în instanță, de la judecător la avocat pentru a fi martori. 
Acesta servește ca un instrument eficient de învățare pentru elevii de 
la orice nivel de clasă. Alegătorii electorali sunt, de asemenea, larg 
răspândiți, precum și alegeri reale la consiliile studențești pentru 
elevii de liceu.

-  Nu excludeți educația non-formală
Nu excludeți oportunitățile oferite de ONG-uri și alte instituții care 
promovează învățarea non-formală din sistemul educațional principal. 
Acestea furnizează, în cea mai mare parte, activități educaționale în 
domeniile care sunt foarte valoroase pentru dezvoltarea personală și 
socială a tinerilor, viitoarea ocupare a forței de muncă și înțelegerea 
drepturilor omului și a participării civice. Acest lucru complimentează 
ceea ce profesorii predau în școală! 
-  Nu decideți fără participarea tinerilor
Uneori tinerii sunt cel mai bine poziționați pentru a vă spune ce fel de 
subiecte au nevoie pentru a-și urmări interesele. Aduceți la un loc 
diverși actori la masă în luarea deciziilor cu privire la curriculum și 
includeți întotdeauna tinerii înșiși.
-  Nu judecați în baza opiniei dumneavoastră
Deciziile pentru conținutul educațional ar trebui să se bazeze pe anali-
za completă a dovezilor și a nevoilor. Decideți ce fel de competențe 
lipsesc prin efectuarea unor cercetări de calitate pentru a găsi lacu-
nele.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?

Fiecare comunitate și țară are nevoie de reguli și reglementări respectate 
universal sub formă de legi. Aceste legi stipulează drepturile și respons-
abilitățile cetățenilor, precum și cele ale statului. Cu toate acestea, mulți 
tineri nu sunt conștienți de drepturile și responsabilitățile lor și uneori nu 
este clar ce se așteaptă de la ei și ce ar trebui să se aștepte în schimb.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să ofere tinerilor informații cu 
privire la legi în toate locurile unde își petrec timpul, cum ar fi în școli, 
cluburi de tineret și spații publice. Ei ar trebui să dezvolte și să ofere mai 
multor informații tinerilor cu privire la drepturile și responsabilitățile lor. 
Autoritățile ar trebui, de asemenea, să le solicite opiniile atunci când 
schimbă regulile și legile actuale sau când intenționează să facă altele 
noi.

Fiecare țară are politici și documente de politică cu privire la conceptul 
juridic al tineretului. Documentele privind politica în domeniul tineretului 
definesc tinerii ca un grup de cetățeni ai unei țări a cărei vârstă este 
cuprinsă între 14 și 35 de ani. Intervalul de vârstă poate varia de la o țară 
la alta, de exemplu, Belarus și Ucraina au o limită de vârstă mai mică (14), 
dar nici o limită superioară de vârstă, în timp ce Moldova și Armenia 
definesc tinerii ca 16-30 ani. Cele mai multe țări nu au subdiviziuni anal-
itice ale subgrupurilor în rândul tinerilor. Prin urmare, analiza participării 
diferitelor grupuri, cum ar fi tineretul rural, refugiații tineri și tineretul 
LGBTQ, nu este posibilă (Institutul pentru Cercetare și Analiză Politice, 
2012: 10). 
Tinerii au drepturi, dar nivelul de participare este relativ scăzut. Potrivit 
legislației, tinerii pot să-și folosească drepturile și să participe liber la 
societatea civilă și la viața politică, dar deseori realitatea locală este 
diferită (Institutul pentru Cercetare și Analiză Politică, 2012: 10). În gener-
al, organizațiile externe de monitorizare a drepturilor omului care moni-
torizează situația din Europa reflectă violența polițienească și militară, 
încălcarea dreptului la întrunire, accesul limitat la informații și libertatea 
de exprimare limitată.

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?
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Informarea tinerilor (Bavaria, Germania)
Bavaria are o rețea de 2.000 de coordonatori de tineret care 
funcționează ca persoane de contact pentru politica de tineret în 
municipalitățile lor. Consiliul Bavarez pentru Tineret a început o iniția-
tivă de stabilire a coordonatorilor de tineret în anii 1990. Astăzi, 
aproape toate consiliile municipale și municipale din Bavaria 
desemnează unul dintre membrii lor ca coordonatori de tineret. Acești 
voluntari reprezintă, sprijină și promovează problemele legate de 
copil și tineret, politicile municipale în domeniul tineretului și activi-
tățile de bunăstare a copiilor și tinerilor în comunitățile respective. 
Coordonatorii de tineret se asigură că consiliile locale acordă o atenție 
adecvată preocupărilor tinerilor și asigură drepturile tinerilor. 
Dezvoltarea relațiilor cu profesii uniforme (East Gothenburg, Suedia) 
Persoana din spatele unității (UMB) este un program început în 2009 
în estul Gothenburg ca răspuns la violență, vandalism și neînțelegere 
între tineri și ofițeri uniformați. Un grup de tineri și un lucrător de 
tineret au dezvoltat un curs de zece săptămâni în care tinerii s-ar 
putea întâlni cu persoane care lucrează în diferite profesii uniforme în 
mediul de lucru, inclusiv șoferi de ambulanță, ofițeri de poliție și 
pompieri. MBU încearcă să sporească participarea tinerilor, să reducă 
criminalitatea și să creeze întâlniri bune între tineri și profesii 
uniforme, pentru a spori înțelegerea reciprocă ca indivizi și pentru a 
construi relații reciproce și o bună reputație pentru ambele părți. 
Programul a fost reprodus în toată Suedia.

-  Adresați-vă practicilor discriminatorii
Este important să recunoaștem pe deplin practicile discriminatorii și 
să le prevenim cu desăvârșire. Formarea în analiză prin intermediul 
intersecționalității poate ajuta la furnizarea instrumentelor pentru a 
identifica cu ușurință practicile discriminatorii. Aceasta înseamnă 
înțelegerea experienței cetățenilor prin multe perspective diferite.
-  Nu micșorați spațiul
Dreptul la libertatea de asociere, de asociere și de exprimare este 
vital pentru societatea civilă și participarea tinerilor. Drepturile tineril-
or sunt încălcate atunci când spațiul pentru acest lucru este încălcat, 
controlat sau interzis
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-  Prevenirea persecuției
Multe cadre juridice se bazează pe persecuție, nu pe prevenire sau 
resocializare. Nu este în sfera de acțiune a municipiului să schimbe 
legea națională, totuși ele pot juca un rol activ în prevenirea, resocial-
izarea și cultivarea statului de drept.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Tinerii ar trebui să poată obține informații și sfaturi despre cum să trăias-
că cel mai bine o viață sănătoasă. În special, acestea trebuie să primeas-
că informații cu privire la efectele tutunului, alcoolului și drogurilor. 
Aceste informații și sfaturi ar trebui să fie furnizate fără a intra în drepturi 
și greșeli, ci să se concentreze asupra alegerii sănătoase. Tinerii au, de 
asemenea, nevoie de acces la asistență medicală cuprinzătoare, inclusiv 
sănătatea mintală. 
Autoritățile locale și regionale ar trebui să ofere consultanță, sprijin și 
informații pe care tinerii trebuie să ia decizii informate cu privire la aceste 
probleme. Acest lucru ar trebui realizat în strânsă cooperare cu tinerii și 
cu organizațiile acestora.

În majoritatea țărilor, politicile naționale de tineret subliniază promovarea 
unui stil de viață sănătos. Aceasta include de obicei promovarea partic-
ipării la sport și răspândirea informațiilor privind impactul negativ al 
tutunului, alcoolului și drogurilor. Majoritatea țărilor menționează, de 
asemenea, în mod specific, campanii de informare și prevenire a HIV / 
SIDA. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor, programele de prevenire 
sunt minime, inclusiv cele axate pe sensibilizarea (de exemplu depen-
dența de droguri) și reabilitarea (Polese, 2017: 10).
Problema accesului la asistență medicală este problematică, deoarece 
asigurarea de sănătate de bază nu este larg răspândită, iar programele de 
asigurări publice de sănătate acoperă doar grupurile mici ale populației și 
oferă doar o acoperire parțială. Conform unui sondaj realizat în 2010 în 
Georgia, serviciile de medicină generală erau foarte costisitoare și erau 
inaccesibile pentru 28% dintre tineri. Îngrijirea specializată este inac-
cesibilă pentru 32% dintre tineri. Accesul la medicamente este de 40%, 
dar 23% nu pot cumpăra medicamente (Asanidze, 2011: 13). Chiar dacă 
sistemul a fost reformat din 2010, accesul la asistența medicală de 
calitate rămâne problematic.

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?
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A doua șansă pentru adolescenții cu dificultăți de învățare (Tbilisi, 
Georgia)
 Șansa de Viață este un orfelinat și un adăpost pentru tinerii cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 25 de ani care nu au primit sprijinul de care au 
nevoie pentru a reuși la școală. Împreună cu tinerii expuși riscului, ei 
susțin accesul la servicii. ONG-ul colaborează cu Ministerul Sănătății, 
cu ONG-urile internaționale și cu o biserică locală. Șansa de viață 
oferă asistență medicală multidisciplinară pentru adolescenți, inclusiv 
medicamente, vizite la medic, servicii de psiholog, formare sănătoasă 
a stilului de viață, exerciții și timp în natură.
La masa comună (Londra, Regatul Unit)
Municipalitatea a finanțat un proces de cercetare participativă, urmat 
de un eveniment comun de învățare. Practicanții, liderii comunității și 
factorii de decizie au fost reuniti în dialog cu tinerii pentru a dezvolta 
înțelegerea și a explora răspunsurile la nevoile de sănătate ale tineril-
or ca un proces de colaborare. Tinerii din școlile, universitățile și 
centrele de tineret au prezentat imagini vizuale pentru a reprezenta și 
a comunica ce provocări de sănătate se confruntă, ceea ce le poate 
limita capacitatea de a participa. Acesta a atras atenția asupra deca-
lajului politic dintre înțelegerile profesionale ale nevoilor de sănătate 
ale tinerilor și realitățile trăite de tineri și a relevat diferențe în ceea 
ce tinerii și profesioniștii consideră răspunsuri adecvate la stres. 

-Nu uitați grupurile cele mai vulnerabile
Chiar dacă aceasta se înscrie, de obicei, în cadrul politicilor naționale, 
a se vedea ceea ce face municipalitatea dvs. pentru grupurile care 
sunt deosebit de vulnerabile din cauza accesului limitat la asistență 
medicală accesibilă și adecvată, cum ar fi tinerele femei, tineretul 
LGBTQI și tinerii cu dizabilități și problemele cronice de sănătate. Care 
sunt programele naționale și internaționale care le vizează și este 
implementată de municipalitatea dvs.?
-Nu uitați prevenirea primară
Prevenirea primară este o abordare cheie în sănătatea publică utiliza-
tă pentru a reduce ambele boli și povara economică. Este important 
ca municipalitatea să stimuleze un mediu sănătos care să prevină 
dezvoltarea anumitor boli. O modalitate este prin planificarea urbană, 
monitorizarea poluării și gestionarea deșeurilor 
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Activitățile de petrecere a timpului liber, sport, activități culturale și 
evenimente organizate de grupuri de tineret, cluburi și organizații joacă 
un rol foarte important în viața tinerilor. În multe comunități există foarte 
puține activități interesante sau interesante pentru tineri. Activitățile și 
evenimentele nu numai că ajută pe cei implicați să învețe lucruri noi, cum 
ar fi conducerea, organizarea și lucrul în echipă, de asemenea îi ajută să 
învețe mai multe despre comunitatea locală, să permită tinerilor să 
construiască încredere și să facă noi prieteni, stimulând coeziunea 
socială.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să încurajeze și să sprijine tinerii 
să se implice, să înființeze și să conducă cluburi și grupuri pentru tineri. Ei 
pot face acest lucru prin bugetarea banilor și oferirea de facilități grupu-
rilor de tineri și cluburilor, astfel încât aceștia să poată desfășura activități 
și evenimente în comunitatea locală. Astfel de activități ar putea fi sport, 
piese, concerte, seri culturale și excursii.

O multitudine de acțiuni de politici pentru tineret sunt puse în aplicare 
prin intermediul tinerilor care participă la activități recreative, cum ar fi 
cursuri de formare, tabere și evenimente mari. Multe activități vizează 
dezvoltarea abilităților creative și artistice, gestionarea proiectelor și 
activități sportive. Alte activități se concentrează pe reducerea traficului 
de ființe umane și prevenirea HIV / SIDA (Polese, 2017: 10). Astfel de 
acțiuni nu atrag mulți tineri, deoarece nu se bazează pe interesele lor și 
nu sunt inițiate de ei. Din rapoartele naționale observăm că, la nivel local, 
ONG-urile, municipalitățile și alți actori organizează în timpul lor liber 
activități foarte asemănătoare pentru tineri, ceea ce duce la repetări 
inutile. Accentul se îndreaptă încet către activitățile de recreere și cultur-
ale cu adevărat inițiate de tineri și de organizațiile de tineret care întâmp-
ină dificultăți în accesarea fondurilor publice și depind de donatorii inter-
naționali (Institutul pentru Cercetare și Analiză Politice, 2012: 14).

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?

Proiectul Alley (Detroit, Statele Unite)
Proiectul Alley (TAP) a angajat mai mult de 120 de tineri în ateliere care 
lucrează cu artiști profesioniști locali pentru a produce lucrări pentru
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o galerie de garaj locală, o galerie de alei, un mic studio și grădină. 
Programul a creat relații neașteptate cu părțile interesate locale și a 
scăzut nivelurile de vandalism în comunitate. Graffiti poate avea o 
reputație negativă, dar poate fi văzută și ca un mediu și un instrument 
de comunicare cu tinerii. Natura publică a proiectului expune comuni-
tatea la idei noi și împiedică stereotipurile.
Supraviețuirea supremă - calea canadiană (Shelburne, Canada)
Districtul Shelburne organizează activități sportive și de recreere pe 
care tinerii locali se bucură foarte mult. Sunt oferite cursuri în canotaj 
și caiac, pentru a oferi tinerilor șansa de a încerca pedalarea de bază 
și de a învăța abilități de siguranță cu tot echipamentul furnizat. O altă 
activitate este "Humans vs. Zombies", un joc de etichete pentru copii 
și tineri cu misiuni care trebuie completate pentru a supraviețui 
apocalipsei zombie. Un program gratuit după școală durează de două 
ori pe săptămână timp de patru săptămâni, oferind copiilor posibili-
tatea de a încerca diferite sporturi.

 

-Nu dezvoltați activitățile despre care credeți că ar trebui să participe 
tinerii
Interesele tinerilor ar putea fi destul de diferite de ceea ce adulții din 
municipalități consideră că sunt. Prin dezvoltarea și sprijinirea doar a 
activităților propuse de adulți, este posibil să demotivați tinerii să se 
alăture activităților. Veți vedea că, dacă utilizați resursele pentru 
activitățile propuse, dezvoltate și co-gestionate de tineri, veți avea un 
angajament mult mai mult și o gamă variată de evenimente.
-Nu acordați prea multe limite și intervenții
Mai ales atunci când vine vorba de exprimarea artistică, păstrarea 
unei minți deschise poate stimula creativitatea neașteptată a tinerilor 
și poate duce la rezultate unice care vor îmbogăți municipalitatea 
dumneavoastră. Apreciez și promovează astfel de inițiative cu mân-
drie.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Living in the countryside or outside a city or town can be great, but there 
are some drawbacks. Young people living in these communities have little 
or no access to transportation and as result might be involved in fewer 
activities. They may also find it hard to get a job in their local area.
Local and Regional Authorities should make special efforts to provide 
transportation, employment and housing for young people in rural areas 
so that they can have a good quality of life. Local and Regional Authorities 
should also support, fund and help groups and clubs run by young people 
in rural areas. These investments allow young people who want to contin-
ue living in rural areas to do so.

ONG-urile de tineret sunt, de obicei, vibrante în marile orașe ale țării și 
active în toate sferele: politice, sociale, culturale și educative. Cu toate 
acestea, pentru inițiativele și organizațiile de tineret din zonele rurale, 
sprijinul redus pentru dezvoltarea la nivel local al muncii pentru tineri, 
precum și capacitatea scăzută a autorităților publice locale face dificilă 
supraviețuirea. În majoritatea cazurilor, oportunitățile mici sau în zonele 
rurale împing oamenii spre centrele urbane și îngreunează găsirea de 
voluntari calificați care îngreunează dezvoltarea sectorului de tineret în 
aceste zone (Polese, 2017: 23).
De asemenea, este important de remarcat faptul că structurile regionale 
și locale de participare a tinerilor nu au fost elaborate în mod sistematic 
și nu au principii de management stabilite și standarde de calitate a 
performanțelor. În plus, structurile locale și naționale nu sunt integrate 
unul cu celălalt. Este important să se dezvolte o legătură sistemică între 
structurile de participare la nivel local și național ale tinerilor. Prin legătu-
ra dintre nivelurile local și național, reprezentarea tinerilor ar deveni mai 
legitimă și sistemul ar extinde capacitatea tinerilor (Institutul pentru 
Cercetare și Analiză Politice, 2012: 13).

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?
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Liderii rurali care construiesc parteneriat - Kinross, Scoția, Marea 
Britanie
Pentru a facilita implicarea tinerilor în viața agricolă, Proiectul Tinere-
tului Rural a organizat "Festivalul de idei" în 2018. Pentru a asigura 
relevanța, organizatorii proiectului au elaborat un sondaj pentru a 
înțelege mai bine percepția tinerilor din mediul rural asupra situației, 
aspirațiilor, provocări. Festivalul a reunit tineri care și-au demonstrat 
potențialul de lider în comunitățile, organizațiile și locurile lor de 
muncă și care și-au putut aplica învățarea în comunitățile lor de origi-
ne. Au avut ocazia să dezvolte rețele și să facă legături cu potențiali 
mentori. Antreprenoriatul rural a fost eliminat prin implicarea 
micro-întreprinderilor locale și a furnizorilor. Atelierele multiple au 
vizat împărțirea competențelor, adică o masterclass de mixologie, 
crafting-ul de surfing din lemn și fabricarea cârnaților. Unele ateliere 
au fost ținute de participanții tineri care au împărtășit puterea de a 
crea rețele, de a dezvolta o micro-afacere și de a vă spune povestea 
ta.
Construirea comunității în zonele rurale - Udabno, GE
Utilizând finanțarea Erasmus +, micul Compass YNGO a promovat o 
practică de cooperare intersectorială prin invitarea muncitorilor din 
municipalitate, a ONG-urilor și a liderilor de tineret din municipalitatea 
Sagarejo pentru a promova participarea. Ei au introdus instrumente 
de lucru pentru tineri și managementul evenimentului pentru constru-
irea comunității. Compass a integrat metodele educaționale de mobil-
itate, îndrumare și instruire, toate cultivând într-un festival la sfârșitul 
proiectului. Festivalul a contribuit la mobilizarea tinerilor și a adulților 
pentru a lucra spre un obiectiv comun de promovare a potențialului 
satului și a producției locale. Lucrătorii din domeniul tineretului au 
jucat un rol-cheie în organizarea unei comunicări semnificative între 
părțile interesate relevante și tineri

-  Nu vă focusați doar asupra orașelor
Există, de obicei, multe oportunități existente în zonele urbane, facili-
tate de o multitudine de ONG-uri, grupuri de tineri și universități. Tine-
rii din zonele rurale au nevoie de atenția instituțiilor publice pentru a 
crea oportunități de stimulare și a depăși bariera distanței și izolației.
- Nu renunțați la tineretul din zona rurală
Chiar dacă resursele sunt limitate, există întotdeauna soluții creative  



67

pentru a ajunge la tinerii din mediul rural. Una dintre soluții ar putea 
fi sprijinirea muncii mobile a tinerilor, ajungând la sate din regiune în 
anumite zile ale săptămânii. O altă strategie este să recunoaștem 
eforturile și să oferim formare continuă angajaților de tineret angajați, 
voluntarilor și profesorilor din sate!
- Intențiile bune nu sunt suficiente
Sunt necesare intenții bune, dar nu suficiente, sprijinirea tinerilor în 
cuvinte și acțiuni și acordarea spațiului, mijloacelor și oportunităților 
în moduri semnificative sunt considerate esențiale pentru succesul 
tinerilor. 
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Lipsa accesului la transport reprezintă o piedică majoră pentru participar-
ea tinerilor în comunitate. Tineretul are adesea dificultăți în a-și ajunge la 
clubul local de tineret sau în alte activități de petrecere a timpului liber 
sau sportive, deoarece transportul public nu se execută atunci când au 
nevoie, este prea scump, nu merge acolo unde încearcă să meargă sau nu 
este disponibil deloc. Acest lucru se poate întâmpla în special în mediul 
rural. Ca rezultat, mulți tineri sunt excluși de la activități și de la a fi impli-
cați în cluburi și grupuri locale. 
Autoritățile locale și regionale ar trebui, în cooperare cu tinerii și cu orga-
nizațiile de tineret, să lucreze la îmbunătățirea acestor servicii și la 
proiectarea transportului public pentru a-și satisface nevoile.

Mobilitatea reprezintă un alt obstacol major pentru participarea tinerilor 
în țările Parteneriatului Estic. Majoritatea tinerilor (cu excepția Belarusu-
lui) locuiesc în zonele rurale unde rețeaua de transport public este slab 
dezvoltată. În consecință, tinerii care locuiesc în zone îndepărtate nu pot 
ajunge și nu pot participa la oportunitățile existente (Institutul pentru 
Cercetare și Analiză Politice, 2012: 14).

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?

Transportul public gratuit pentru toata lumea! (Tallinn, Estonia)
Sistemul de transport public din Tallinn este format din tramvaie, 
troleibuze și autobuze obișnuite. O nouă politică de transport - trans-
port public gratuit - creșterea mobilității în limitele orașului, precum și 
reducerea poluării atmosferice și a zgomotului. Municipalitatea a înreg-
istrat o creștere de 21% a numărului de utilizatori de autobuze și o 
creștere cu 8% a numărului de noi utilizatori, deoarece mai mulți 
oameni au plecat să petreacă timp liber și bani în oraș. Traficul auto în 
centru a scăzut cu 15%.
Transport rutier gratuit, alternativ și auto-organizat (municipalitatea 
Ånge, Suedia)
Village Village este un sistem rural de transport care testează soluții 
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-  Nu fi un exemplu rău
Fiți un model-cheie prin utilizarea transportului inteligent, vă sugerăm 
să promovați ciclismul, mersul pe jos sau transportul public. Evitați 
conducerea unei mașini finanțate de contribuabili mari, negre, ecolog-
ice, neprietenoase
 

alternative de transport rutier pentru a dezvolta sisteme de transport 
rurale durabile. Satul de 100 de rezidenti de piloti de transport de 
solutii, cel mai recent cu un microbuz care nu a avut rute fixe sau ori 
de plecare. Autobuzul a fost așezat în sat, iar oamenii pot cere auto-
buzul să fie acolo la un moment dat, gratuit. Autobuzul se oprește, de 
asemenea, pentru a ridica oamenii care stau pe drum, adesea pe 
drumul spre orașul mai mare, aflat la 45 de kilometri distanță. Intr-un 
an, Autobuzul satului din Kölsillre a transportat peste 4.100 de pasag-
eri. Persoanele fără permis de conducere sau cu acces la o mașină pot 
rămâne în aceste zone îndepărtate. Chiar și proprietarii de autove-
hicule folosesc autobuzul, deoarece este ecologic și rentabil. Autobu-
zul oferă și oportunități de a stabili contacte sociale. În martie 2018, 
The Village Bus a câștigat un concurs organizat de Asociația Suedeză 
de Transport Public pentru cele mai bune soluții în transportul public 
în Suedia. 
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Toată lumea este egală și plină de diferențe. Comunitatea noastră este 
alcătuită din oameni din medii și situații diferite, adică obiceiuri, culturi, 
identități și stil de viață. Aceasta include și persoanele cu dizabilități. Cu 
toții ne așteptăm să fim tratați în mod egal și cu respect și ar trebui să îi 
tratăm și pe alții.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să promoveze înțelegerea și 
respectarea drepturilor omului. De asemenea, trebuie să se asigure că 
tuturor tinerilor, indiferent de situația lor sau de situația lor, li se 
garantează acces egal la toate serviciile și facilitățile publice, cum ar fi 
școli, locuri publice și activități. Autoritățile locale și regionale ar trebui să 
colaboreze și să consulte tinerii și grupurile de tineri pentru a promova 
egalitatea și înțelegerea în rândul persoanelor din medii diferite.

Unele dintre țările Parteneriatului estic sunt caracterizate de o populație 
multietnică și, datorită conflictelor, au și grupuri mari de persoane 
strămutate intern (IDP) și refugiați. Există grupuri de tineri care sunt 
omise din strategiile naționale și care ar putea fi marginalizați din cauza 
normelor dominante în educația patriotică, religie și promovarea valorilor 
tradiționale. Astfel de grupuri includ anumite minorități naționale, tineri 
LGBTQI, migranți și minorități etnice, cum ar fi tineretul rom. Chiar dacă 
politicile subliniază abordările participative și cele de management, 
aceste grupuri specifice sunt în mare parte excluse sau, atunci când sunt 
incluse, folosite ca decorațiuni și tokenizate în loc să fie luate în serios 
(Institutul de Cercetări și Analiză Politice, 2012: 31).
În multe cazuri, ONG-urile sunt avocații pentru lucrul cu tinerii cu nevoi 
speciale sau cu tinerii defavorizați. Aceasta include:
- tineri cu dizabilități fizice, senzoriale și mentale;
- tinerii care se confruntă cu obstacole geografice;
- Tinerii care se confruntă cu discriminare din cauza identității sexuale și 
de gen;
- tinerii care se confruntă cu dificultăți educaționale
- tineri din culturile minorităților (Polese, 2017: 4).
Acești tineri nu sunt sprijiniți în mod egal de structurile de stat și de 
public. De exemplu, lucrul cu LGBTQI este împiedicat de homofobia 
răspândită, sporind riscul de a lucra în mod deschis cu comunitățile

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?



Angajamentul privind accesibilitatea în situații financiare dificile 
(Alessandria, Italia)
Atunci când municipalitatea a fost declarată în stare de faliment în 
2012, ei s-au adresat sectorului privat și asociațiilor locale pentru a-și 
continua planurile de îmbunătățire a accesibilității. În parteneriat cu 
40 de asociații ale drepturilor persoanelor cu dizabilități, Oficiul 
pentru Accesibilitate a implementat inițiative precum un nou pod cu 
facilități pietonale separate și reabilitarea echipamentelor de joacă 
pentru toți copiii, inclusiv cei cu deficiențe fizice, senzoriale sau 
intelectuale. Există, de asemenea, activități în școli pentru a crește 
gradul de conștientizare a copiilor și a tinerilor, inclusiv o cursă de 
solidaritate cu demonstrații sportive ale atleților cu handicap și o 
schemă virtuală de amendamente care angajează adolescenții pentru 
a detecta încălcările traficului care împiedică accesibilitatea.
Asigurarea siguranței și participării tinerilor LGBTQI (România, Scoția)
O barieră majoră pentru participarea, sănătatea și siguranța tinerilor 
LGBTQI este homofobia și ignoranța în legătură cu problemele 
LGBTQI. Un pas important pe care autoritățile locale și regionale îl 
poate lua este de a facilita profesorilor, tinerilor și profesioniștilor din 
domeniul tineretului să dobândească noi cunoștințe și conștientizarea 
problemelor LGBTQI, iar două resurse importante sunt ONG-urile și 
activiștii pentru tineret! În România, ONG-ul ACCEPT a găzduit un 
seminar între tinerii din Europa de Est și de Vest pentru a veni cu 
strategii și campanii de informare pentru a face școala un mediu mai 
sigur pentru elevii LGBTQI. LGBT Youth Scotland înființează diverse 
comisii pentru a asigura că problemele legate de politica cu care se 
confruntă tinerii LGBTQI, cum ar fi recunoașterea genului, locuințele și 
lipsa de adăpost.

71

LGBTQI și de a reduce gradul de sprijin din partea instituțiilor statului. 
În general, este mai ușor să lucrezi cu grupuri dezavantajate care sunt 
oficial recunoscute și recunoscute public ca având nevoie de sprijin, 
cum ar fi persoanele cu dizabilități fizice și mentale. PSI sunt, de 
asemenea, o țară recunoscută la momentul recunoașterii de către 
autorități a unor conflicte (Polese, 2017: 4).

Nu discriminați
Nu discriminați și ignorați organizațiile de tineret și tinerii din anumite
grupuri. Depășiți stereotipurile. Întreaga societate beneficiază atunci 
când toți membrii săi sunt înfloritori și nu sunt împinși de la luarea  
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deciziilor și de la viața publică. 
Asigurați-vă că orașul / orașul dvs. este accesibil 
Ai făcut tot ce poți pentru a face orașul accesibil persoanelor cu 
dizabilități? Unele orașe instalează rampe care sunt, de fapt, inutile, 
deoarece sunt construite în așa fel încât o persoană pe un scaun cu 
rotile nu le-a putut folosi. Trotuarele pline cu mașini parcate fac mobil-
itatea în jurul orașului pentru persoanele cu handicap imposibilă.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Criminalitatea și violența reprezintă o problemă majoră pentru tineri. 
Mulți dintre aceștia sunt victime ale criminalității și violenței, în timp ce o 
minoritate mică se implică și ea în ea. Este necesar să se implice tinerii în 
combaterea criminalității și violenței și să se construiască încredere între 
toate autoritățile, tinerii și poliția. 
\Autoritățile locale și regionale ar trebui să colaboreze cu tinerii cu risc de 
implicare în crimă și violență și cei implicați deja. De asemenea, ar trebui 
să sprijine proiectele, grupurile sau agențiile care depun eforturi pentru a 
preveni infracțiunile și violențele de orice tip, inclusiv exploatarea sexuală 
a tinerilor. Autoritățile ar trebui, de asemenea, să se asigure că tinerii 
sunt consultați și implicați în structurile locale, cum ar fi consiliile de 
prevenire a criminalității.

Pe hârtie, unele țări ale Parteneriatului Estic subliniază programele care îi 
ajută pe tinerii infractori în socializare în societate, care implică reabili-
tare și integrare socială, cu asistenți sociali, specialiști în sănătatea mint-
ală și consiliere în carieră (Tsereteli, 2016: 12). Scopul creării sistemului 
penitenciar și de probațiune care este proporțional cu standardele euro-
pene este menționat în documentele majorității țărilor. Una din părțile 
fundamentale ale acestor reforme ar trebui să fie în sistemul de justiție 
pentru minori (Institutul de Cercetare și Analiză Politice, 2012: 31). Cu 
toate acestea, există multe probleme serioase și lipsă de resurse pentru 
a pune în practică astfel de programe în realitate.internaționali (Institutul 
pentru Cercetare și Analiză Politice, 2012: 14).
În plus, există rapoarte privind violența poliției în multe țări, încălcarea 
dreptului la întrunire, limitele accesului la informații și libertatea de expri-
mare, precum și accesul la drepturile tinerilor infractori (Polese, 2017: 
36). Tinerii pot ajunge în sistemul justiției ca urmare a acestor încălcări. O 
altă problemă gravă în realitate ar putea fi și criminalizarea consumato-
rilor de droguri și violența împotriva acestora, care există în ciuda accen-
tului declarat asupra reabilitării.

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?

Linia telefonică LGBT + (Bern, Elveția)
Linia de asistență LGBT + este un serviciu de raportare pentru violența 
homofobă și transfobă, precum și un serviciu consultativ pentru toate



74

problemele LGBTQI. Voluntarii răspund la toate întrebările despre 
problemele homosexuale, bisexuale sau transsexuale, care ies, sexul 
sigur, serviciile de informare, sfaturi și multe altele. În 2016, linia de 
asistență LGBT + a început să colecteze cazurile de violență homo-
fobă și transfobă prin intermediul unui formular online, prin telefon, în 
timpul sesiunilor față în față sau prin e-mail. LGBT + consilierii de asis-
tență telefonică sunt voluntari de diferite vârste și medii, inclusiv 
meșteșugari, lucrători de birou, avocați, medici, psihologi, asistenți 
sociali și studenți.
Program de prevenire a agresiunii pentru școli (Marea Britanie)
Tinerii din domeniul tineretului este un program de prevenire a agresi-
unii pe bază de școală de doi ani, care încurajează relațiile pozitive 
dintre elevii și adulții școlii și promovează norme sănătoase în comu-
nitatea școlară. Obiectivul principal al programului este elevii din 
clasele primare superioare cu un risc ridicat de comportament de 
agresiune. Curriculumul utilizează instrucțiuni interactive și subliniază 
consecințele agresiunii atât asupra victimelor, cât și asupra autorilor. 
Fiecare modul se desfășoară în zece sesiuni și se încheie cu un proiect 
de clasă sau de școală care se concentrează asupra consecințelor 
negative ale agresiunii și a agresiunii și asupra modului de schimbare 
a normelor. 

 
-  Nu neglejați prevenirea
Programele de prevenire, atunci când vine vorba de a lucra cu tinerii 
cu un background problematic, precum și programe de prevenire 
axate pe abuzul de droguri sunt o necesitate! Colaborați cu experții 
pentru a dezvolta astfel de programe și pentru a le face una dintre 
prioritățile dvs.
-  Nu stigmatizați
Aceasta este într-adevăr o chestiune a politicilor naționale, dar mar-
ginalizarea tinerilor infractori, fără sprijinul și resocializarea adecvată, 
va duce într-adevăr la mai multe probleme sociopatologice și crimă. 
Cooperați cu organizațiile neguvernamentale, cu asistenții sociali și 
nu stigmatizați tinerii.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Femeile și bărbații nu sunt adesea tratați la fel. Aceasta este o problemă 
pentru ambele, dar în special limitează capacitatea femeilor tinere de a 
participa și a promova nevoile, drepturile și ideile lor. Ar fi mai bine pentru 
toți dacă toată lumea ar fi tratată în mod egal.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să se asigure că femeile și bărbații 
tineri sunt tratați în mod egal în activitățile și activitatea lor. Aceștia ar 
trebui să ofere cursuri de formare pe această temă și sprijin pentru toți, 
pentru ca femeile tinere să-și atingă întregul potențial în școală, în univer-
sitate, în muncă și în toate domeniile vieții lor.

Majoritatea documentelor examinate nu menționează nici o politică sau 
prioritate a egalității femeilor și bărbaților tineri. Excepția este politica 
privind tineretul din Azerbaidjan, care urmărește să asigure drepturi 
egale pentru femei și bărbați. Conform rapoartelor naționale, această 
prioritate există datorită provocărilor privind ocuparea forței de muncă și 
participarea femeilor în alte domenii sociale (Institutul pentru Cercetare și 
Analiză Politice, 2012: 22), deoarece femeile tinere, inclusiv femeile 
tinere cu studii superioare, au mult mai multe dificultăți în găsirea loc de 
muncă decât tinerii (Gafar-zada, 2011: 9). Cu toate acestea, nu a existat 
nicio dovadă a modului în care această politică este pusă în aplicare. 
Egalitatea de gen este declarată una dintre prioritățile tuturor țărilor, deși 
nu este formulată ca o politică specifică axată pe tineret. Cu toate aces-
tea, prezentarea generală a țărilor privind reprezentarea femeilor în 
funcții înalte și reprezentare politică sugerează că mai sunt multe de făcut 
la acest nivel. Mai mult, țări precum Armenia, Azerbaidjan și, în parte, 
Georgia au în continuare niveluri ridicate de avorturi selective atunci când 
fetușele de sex feminin sunt întrerupte, ceea ce reprezintă o problemă 
culturală care trebuie abordată prin educație. În toate țările există 
ONG-uri care se ocupă de egalitatea de șanse între femei și bărbați, care 
primesc în principal sprijin din partea donatorilor internaționali, precum și 
câteva fundații locale mai mici. În plus, serviciile LGBTQI nu sunt întot-
deauna ușor de furnizat din cauza lipsei de conștientizare și, uneori, de 
ostilitate din anumite părți ale societății (Polese, 2017: 19).

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?



76

șterea numărului de femei în politica locală, îmbunătățirea oportu-
nităților de carieră politică și crearea unei rețele de sprijin și coopera-
re. Kolleg a luat naștere din campania Frauen Macht Kommune, 
lansată în 2008 de către ONG-ul EAF Berlin, în colaborare cu Ministerul 
Federal al Familiei, Cetățenii Seniori, Femei și Tineret (BMFSFJ). Ei fac 
acest lucru prin sprijinirea femeilor politicieni prin premii de 10.000 de 
euro pentru a desfășura activități locale de promovare a egalității de 
gen în politică și o schemă de îndrumare de nouă luni pentru femeile 
care doresc să pătrundă în politica locală (65 de perechi până acum).
Abordări bazate pe gen în activitatea de tineret (Irlanda de Nord)
YouthAction este un ONG din Irlanda de Nord care lucrează pentru 
incluziunea egală și respectul pentru vocile tinerilor în comunitățile lor 
locale și naționale. Pentru a aborda inegalitatea dintre femei și 
bărbați, au o unitate de egalitate între sexe și unitatea de lucru cu 
tinerii care lucrează la înțelegerea inegalităților sociale, sociale și 
structurale în ceea ce privește participarea femeilor tinere, a 
bărbaților și a celor non-binare și vin cu metode bazate pe cercetare 
și experiență. Un exemplu, programul Moving On, sa concentrat pe 
capacitatea de angajare a tinerilor mame prin abordarea problemelor 
financiare, a discriminării în materie de locuri de muncă și a sarcinii de 
îngrijire care împiedică participarea deplină a mamei tinere pe piața 
muncii. Un alt proiect axat pe tinerii bărbați și violența pentru a explo-
ra rădăcinile comportamentelor violente și abuzive, provocările aștep-
tate pus pe bărbați și ajutându-le să facă alegeri mai eficiente și mai 
sigure pentru a rezolva problemele. 

Cota de gen la nivel local pentru participarea egală (Germania)
Inițiativa "Helene Weber Kolleg", creată în 2011, a avut ca scop cre-
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- Nu ignorați problemele de gen
Sprijinirea inițiativelor de tineret axate pe egalitatea de șanse între 
femei și bărbați și colaborarea cu femeile și experții non-binare în 
abordarea problemelor. Fiți un exemplu pozitiv și asigurați-vă că 
reprezentarea în municipalitatea dvs. este echilibrată. 
-  Nu gândiți “numai bărbații”
Studiile recente sugerează că politicile, proiectele și chiar mediul 
urban sunt predominant concepute pentru bărbați, în special pentru 
că decizia este luată de bărbați. Este important să se înțeleagă că 
lucrătorii publici sunt răspunzători față de fiecare cetățean, indiferent 
de sexul lor. Promovarea diversității în luarea deciziilor sau proiectar-
ea unui alt proiect public ar trebui să fie o parte indivizibilă a procesu-
lui.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
Călătorind și trăind într-o altă țară europeană pentru o perioadă scurtă 
sau lungă poate ajuta tinerii să afle și să experimenteze modul în care 
trăiesc alții. Acest lucru poate contribui la o mai bună înțelegere a 
persoanelor din medii și țări diferite.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să sprijine tinerii, școlile, organi-
zațiile de tineret, voluntarii și alții să organizeze și să desfășoare schimbu-
ri între tineri și grupuri din țările lor.

Conform studiilor externe, există diferențe semnificative în ceea ce 
privește tendințele de internaționalizare și implicare în programul de 
finanțare Erasmus + și în alte programe, cum ar fi cele ale Fundației Euro-
pene pentru Tineret a CoE. În timp ce Azerbaidjanul pare să beneficieze 
din ce în ce mai puțin de programe, preferând donatorii locali din mai 
multe motive, organizațiile din alte țări au o conștientizare relativ bună a 
posibilităților de finanțare internațională și se implică în programe 
(Polese, 2017: 26). Principala direcție în popularizarea acestor programe 
sunt organizațiile de tineret care au participat la programe și care 
promovează în mod activ educația non-formală și drepturile omului și 
învățarea interculturală. Există un dezechilibru între atingerea tinerilor în 
orașele mari și în zonele rurale. În toate țările, au existat și câteva 
programe naționale care sprijină mobilitatea tinerilor, prin schimburi de 
studii și participarea la diferite evenimente internaționale, axate în cea 
mai mare parte pe tineri supradotați.

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?

Mobilitatea pentru învățarea interculturală (Pasadena, Statele Unite) 
Orașul Pasadena are patru orașe surioase prin care municipalitatea 
oferă diferite proiecte de învățare interculturală pentru tineri. Programul 
de schimb de studenți oferă o oportunitate deosebită pentru elevii cu 
vârste între 16 și 30 de ani de a participa la schimburile de vară cu 
următoarele orașe internaționale: Ludwigshafen (Germania), Mishima 
(Japonia), Jarvenpaa (Finlanda) și Vanadzor (Armenia). Fiecare dintre 
orașele surori oferă cazare cu familii gazdă voluntară și vizite la 
atracțiile locale. În această experiență, tinerii pot dezvolta abilitățile lor 
lingvistice, pot participa la evenimente sociale, pot întâlni localnicii și 



-Nu ignora învățarea interculturală 
Informați-vă despre organizațiile de tineret din municipalitatea dvs. 
care lucrează la subiectele de învățare interculturală, invitați-i să 
discute ce se poate face pentru a implica mai mulți tineri în activitățile 
interculturale și internaționale. Nu toți au auzit despre ei. Facilitarea 
cooperării între organizațiile de tineret și școlile locale poate contribui 
la creșterea numărului de tineri care beneficiază de astfel de oportu-
nități. Și rețineți că nu trebuie să plecați întotdeauna în străinătate 
pentru a învăța învățarea interculturală!
-Nu confundați prezentarea culturală a țării cu învățarea interculturală
Învățarea interculturală implică o metodologie și o abordare com-
plexă. Organizarea unui eveniment cu prezentarea unei țări și a cultu-
rii sale poate fi doar o mică parte a acesteia. Sprijiniți evenimentele 
gestionate de experți pentru ca tinerii din municipalitatea dvs. să 
dezvolte abilități interculturale aprofundate, un atu extrem de import-
ant în această lume interconectată.
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pot învăța cum să trăiască în străinătate!
O bună utilizare a proiectelor de mobilitate europeană (Turku, Finlanda)
Serviciul de tineret Turku investește în tineri pentru a face servicii de 
voluntariat în Europa și pentru tineri voluntari să vină la Turku. Munici-
palitatea cooperează cu asociații, orașe înfrățite, organizații partenere 
și cu programul european al Solidarității Europene. Vorbind despre 
fenomene negative, cum ar fi discriminarea, rasismul și încălcările 
integrității fizice, face parte, de asemenea, din program. Prin învățarea 
interculturală, voluntarii explorează modul în care pot reacționa, cum 
să obțină ajutor și cât de important este să întrerupeți aceste lucruri. 
Există mai multe activități pentru imigranți, cum ar fi sprijinirea 
imigranților și a organizațiilor în comunicarea interculturală, 
autoritățile de navigație și organizarea diferitelor evenimente și 
formare.
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CE SPUNE CARTA REVIZUITĂ DESPRE ASTA?
A fi îndrâgostit si a fi intr-o relatie poate fi minunat. Cu toate acestea, 
toată lumea are întrebări și îndoieli cu privire la dragoste, relații și sexual-
itate. Tinerii nu sunt diferiți și, în unele cazuri, ar putea avea nevoie de 
mai mult sprijin pentru că pot avea mai puțină experiență. Este important 
ca ei să primească sfaturi despre buna comunicare, evitarea sarcinilor 
nedorite, protecția împotriva bolilor cu transmitere sexuală și ieșirea din 
relații abuzive.
Oamenii au orientări sexuale diferite. Oamenii pot fi drepți, homosexuali, 
lesbiene, bisexua, asexuali, pansexuali și multe altele. Fiecare dintre 
toate orientările sexuale vrea să găsească dragoste și fericire, cu toate 
acestea, tinerii din relațiile non-drepte nu acceptă, nu acceptă și nu 
înțeleg de la ceilalți.
Autoritățile locale și regionale ar trebui să sprijine familiile, agențiile și 
grupurile care oferă tinerilor informații, sfaturi și sprijin de care au nevoie 
în ceea ce privește dragostea, sexul și sexualitatea. Tinerii și organizațiile 
de tineret ar trebui să se implice activ în dezvoltarea și funcționarea aces-
tor servicii.

Sănătatea sexuală și relațiile sănătoase reprezintă teme serioase pentru 
tineri. Cu toate acestea, datorită normelor culturale ale majorității țărilor 
Parteneriatului Estic, tema este mai degrabă tabu și nu este discutată 
deschis în instituțiile de învățământ, mass-media sau chiar în familii. În 
unele țări, ministerele învățământului se luptă sau chiar se împotrivesc să 
includă tema în programele naționale de învățământ și să răspundă 
reacțiilor grupurilor religioase și conservatoare. Lipsa de cunoștințe adec-
vate duce astfel la sarcină nedorită (urmată de avorturi mult mai frecven-
te decât înainte) și BTS (Tadevosyan, Lavchyan, Minassian, 2011: 16).
Încă o dată, tema este în mare parte deschisă de organizațiile neguverna-
mentale, organizațiile internaționale și ONG-urile pentru tineret. Un 
exemplu este inițiativa privind sănătatea reproducerii pentru tineret din 
Georgia, finanțată de UE / UNFPA, care se axează pe sănătatea și abilitar-
ea tinerilor în probleme de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile 
omului (Asanidze, 2011: 5). Au existat, de asemenea, exemple de iniția-
tive din partea Belarusului, Georgiei și Armeniei, care se axează pe 
sănătatea reproductivă a tinerilor și pe relațiile sănătoase care au reușit 
să dezvolte o rețea de multiplicatori de tineret pe tema sănătății, bazată 
pe o metodă peer-to-peer (Polese, 2017: 20).

CARE ESTE SITUAȚIA DIN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC?
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Allaboutyou.ge (Georgia) Tbilisi, 
Acest site web din Georgia administrat de Rețeaua Internațională a 
Femeilor despre educația sexuală vizează crearea unui conținut edu-
cațional bazat pe viața tineretului, feminismul, pozitivitatea sexuală, 
libertatea de alegere și toleranța și incluziunea. Site-ul web oferă 
informații corecte și actualizate într-un limbaj clar și ușor de înțeles. 
Conținutul include articole despre corp, fiziologie, orientare sexuală și 
identitate de gen, sex, boli cu transmitere sexuală, sarcină și violență.
Dragoste și respect (Armenia, Georgia)
Acest proiect sa axat pe prevenirea și conștientizarea violenței în ado-
lescență și pe răspândirea principiilor unei relații sănătoase. Proiectul 
include lucrul cu educatori de la egal la egal și folosește noi tehnologii, 
cum ar fi aplicații, chestionare și comunicare prin intermediul social 
media pentru a ajunge la tineri și tineri. Proiectul este o cooperare 
internațională pe termen lung finanțată prin programul Erasmus +. 

-  Nu vă fie frică să spargeți tabuu
Nu vorbim de sexualitate și relații sănătoase și de a face subiectele 
rușinoase și tabu-ul ar putea avea un impact devastator asupra tineril-
or. Mulți dintre ei pot folosi surse dubioase de informații. Asigurați-vă 
că promovați sursele și evenimentele care oferă informații exacte, 
reflectând ceea ce se întâmplă în viața tinerilor și nu pur și simplu 
interzicerea sau demonizarea sexualității și a relațiilor lor.



Pentru guvernele naționale din Parteneriatul estic:
- Implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în toate elementele ciclului 
de politici, inclusiv planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea.
- Asigurați consultări incluzive cu privire la toate aspectele legate de tineret, 
implicând actori cheie din toate sectoarele (public, privat, societatea civilă).
- Consolidarea bazei de dovezi pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret, 
pentru a asigura elaborarea mai multor politici bazate pe dovezi și pentru a 
oferi tinerilor informații despre politica privind tineretul și tineretul.
- Asigurați validarea la nivel național și recunoașterea învățării non-formale și 
a voluntariatului pentru a crește stimulentele pentru participarea tinerilor și 
contribuția la elaborarea politicilor.
- Asigurați co-managementul în toate instituțiile și organizațiile relevante 
pentru tineret.
To local authorities
- Implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în toate elementele ciclului 
de politici, inclusiv planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea.
- Asigurați consultări incluzive cu privire la toate aspectele legate de tineret, 
implicând actorii principali din toate sectoarele (public, privat, societatea 
civilă).
- Asigurați co-managementul în toate instituțiile și organizațiile relevante 
pentru tineret
Pentru Donatori
- Furnizarea de oportunități comune de sprijin (finanțare și consolidarea 
capacităților) tuturor grupurilor de părți interesate din domeniul politicii de 
tineret, inclusiv a tinerilor, a organizațiilor de tineret, a autorităților locale și 
naționale.
- Sporirea sprijinului acordat organizațiilor mai mici și de bază, în special celor 
din zonele urbane rurale și defavorizate și celor care implică grupuri marginal-
izate și excluse pentru a promova o politică de tineret mai incluzivă și mai 
echitabilă
- Acordați finanțare co-menegmentului și participării tinerilor la tot ciclul com-
ponentelor proiectului.
Către OSC
- Implicarea altor grupuri și organizații ale părților interesate în activitățile 
privind politica de tineret, inclusiv autoritățile locale și naționale, donatorii, 
organizațiile cu scop lucrativ și alte organizații și grupuri ale societății civile 
(cercetare, mass-media, parteneri sociali / sindicate)
- Îmbunătățirea mobilității membrilor și a comunităților pentru a construi 
circumscripții electorale mai puternice în jurul organizațiilor - acest lucru 
poate contribui la o mai bună orientare a programelor de lucru și la acordarea 
unei voci mai puternice OSC-urilor în dialogul cu autoritățile și donatorii.

82



Pentru guvernele naționale din Parteneriatul estic:
- Implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în toate elementele ciclului 
de politici, inclusiv planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea.
- Asigurați consultări incluzive cu privire la toate aspectele legate de tineret, 
implicând actori cheie din toate sectoarele (public, privat, societatea civilă).
- Consolidarea bazei de dovezi pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret, 
pentru a asigura elaborarea mai multor politici bazate pe dovezi și pentru a 
oferi tinerilor informații despre politica privind tineretul și tineretul.
- Asigurați validarea la nivel național și recunoașterea învățării non-formale și 
a voluntariatului pentru a crește stimulentele pentru participarea tinerilor și 
contribuția la elaborarea politicilor.
- Asigurați co-managementul în toate instituțiile și organizațiile relevante 
pentru tineret.
To local authorities
- Implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în toate elementele ciclului 
de politici, inclusiv planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea.
- Asigurați consultări incluzive cu privire la toate aspectele legate de tineret, 
implicând actorii principali din toate sectoarele (public, privat, societatea 
civilă).
- Asigurați co-managementul în toate instituțiile și organizațiile relevante 
pentru tineret
Pentru Donatori
- Furnizarea de oportunități comune de sprijin (finanțare și consolidarea 
capacităților) tuturor grupurilor de părți interesate din domeniul politicii de 
tineret, inclusiv a tinerilor, a organizațiilor de tineret, a autorităților locale și 
naționale.
- Sporirea sprijinului acordat organizațiilor mai mici și de bază, în special celor 
din zonele urbane rurale și defavorizate și celor care implică grupuri marginal-
izate și excluse pentru a promova o politică de tineret mai incluzivă și mai 
echitabilă
- Acordați finanțare co-menegmentului și participării tinerilor la tot ciclul com-
ponentelor proiectului.
Către OSC
- Implicarea altor grupuri și organizații ale părților interesate în activitățile 
privind politica de tineret, inclusiv autoritățile locale și naționale, donatorii, 
organizațiile cu scop lucrativ și alte organizații și grupuri ale societății civile 
(cercetare, mass-media, parteneri sociali / sindicate)
- Îmbunătățirea mobilității membrilor și a comunităților pentru a construi 
circumscripții electorale mai puternice în jurul organizațiilor - acest lucru 
poate contribui la o mai bună orientare a programelor de lucru și la acordarea 
unei voci mai puternice OSC-urilor în dialogul cu autoritățile și donatorii.
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RECOMANDĂRI ALE CONFERINȚEI
În perioada 14-16 februarie 2019, la Tbilisi a avut loc o conferință în cadrul 
proiectului "Triunghiul pentru tineri - tineri lideri - ONG-uri tinerilor - munici-
palități locale". Conferința a găzduit diferiți actori care lucrează în domeniul 
tineretului și a oferit spațiu pentru elaborarea recomandărilor care să comple-
teze cele de mai sus.
Pe baza recomandărilor generale ale conferinței, ar trebui menținută partici-
parea durabilă și de înaltă calitate a tinerilor la viața comunității și procesele 
decizionale. Guvernele statelor ar trebui să sporească capacitatea 
autorităților regionale și locale de a implementa politica în domeniul tineretu-
lui pentru a asigura procesul decizional descentralizat și rezolvarea proble-
melor în domeniul tineretului. Factorii de decizie trebuie să aibă o abordare 
bazată pe drepturi în timp ce lucrează la politicile de tineret și ar trebui abor-
date practicile discriminatorii pentru a îmbunătăți accesul tinerilor la drepturi.
Participanții la conferință au subliniat, de asemenea, rolul muncii pentru tineri 
și necesitatea de a oferi sprijin lucrătorilor de tineret în cooperarea cu autogu-
vernarea locală. Municipalitățile ar trebui să furnizeze formare pentru forma-
tori, cadre didactice, tutori, lectori și lucrători pentru tineret în domeniul 
muncii tineretului, al participării tinerilor și al educației pentru drepturile 
omului. Tinerii ar trebui să poată avea spații prietenoase cu tinerii pentru 
întâlniri, activități educaționale cu medii proprii și spațiu liber.
Politica privind tineretul ar trebui să fie mai incluzivă în zonele dezavantajate 
și să crească oportunitățile pentru tinerii care se confruntă cu obstacole 
sociale, economice și geografice diferite. Șomajul în rândul tinerilor pare să 
fie una dintre cele mai mari probleme din comunitățile țărilor participante la 
Parteneriatul estic. Prin urmare, ar trebui furnizate și sprijinite programe care 
să permită dobândirea de competențe de angajare în rândul tinerilor. De 
asemenea, ar trebui furnizate informații despre oportunitățile existente, de 
exemplu, bursele pentru educație, stagii, programe de schimb, proiecte și 
servicii prin diferite căi.
Către Guvernele naționale:
- Revedeți politica și strategia pentru tineret, păstrați ceea ce este bine, 
îmbunătățiți ceea ce nu funcționează prin consultarea cu alte părți interesate. 
Cercetarea trebuie să facă o politică bazată pe dovezi și o implementare. 
Utilizați metode participative și dispuneți de un sistem de monitorizare și 
evaluare.
- Asigurați-vă că există un buget pentru implementare.
- Fiecare minister are o strategie de tineret și că există expertiză pentru ao 
face relevantă și nouă.
- Furnizați acces gratuit la spații pentru tineri
- Îmbunătățirea procesării informațiilor statistice despre tinerii din diferite 
categorii (tineri cu dizabilități, NEET, fără adăpost, refugiați etc.)
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Către autoritățile locale:
- Se efectuează cercetarea pieței forței de muncă, inclusiv o bază de date a 
tinerilor și educația lor. Acest lucru va permite municipalităților locale să 
creeze politici de tineret care să reflecte nevoile. În plus, stimulează între-
prinderile private (de exemplu reducerea impozitelor locale) să angajeze 
diverși tineri în cadrul companiilor lor.
- Organizarea unui Consiliu al Tinerilor în fiecare oraș, format din reprezen-
tanți din unități administrative mai mici, de ex. sate / terenuri / comunități din 
apropiere, precum și consiliile locale mici, unde hotărăsc care sunt proble-
mele pe care trebuie să le ia la Consiliul Tinerilor din oraș. Municipalitățile pot 
ajusta banii alocați în conformitate cu deciziile Consiliului tineretului pentru a 
asigura eficacitatea. Consiliul tineretului ar trebui să asigure difuzarea infor-
mațiilor despre toate activitățile și oportunitățile tuturor tinerilor. - Încurajați 
mass-media să aibă mai multe știri despre tineret în publicațiile lor. Menține-
rea activităților de tineret pe radar îl va face un subiect întotdeauna relevant.
Către Donatori:
   Comunicați în mod clar ce tipuri de proiecte și parteneriate pe care doriți să 
le finanțeze pe baza cercetării internaționale și locale pentru locurile de 
implementare a proiectelor și a ideilor.
    Inițierea unui proces de dialog structurat cu reprezentanți guvernamentali 
și neguvernamentali.
    Asigurarea suportului administrativ al procesului de dezvoltare: financiar și 
tehnic, precum și asigurarea de spațiu și altele. Acest lucru, în special pentru 
a oferi oportunități nou-venților și începătorilor, în special tinerilor.
    Îmbunătățirea mecanismelor de control al calității.
  Comisia UE ar trebui să continue să învețe nevoile concrete ale fiecărei 

organizații individuale și să asigure monitorizarea directă a persoanei sau a 
organizației.
Către OSC:
- Acordarea unei mai mari independențe voluntarilor în planificarea și 

gestionarea proiectelor pe baza perspectivelor, nevoilor și intereselor acesto-
ra.
- Crearea mai multor proiecte și inițiative care să implice lucrătorii municipal-

ității pentru a sprijini creșterea înțelegerii în domeniul tineretului.
- Creșterea numărului de tineri în fiecare parte a proiectului, inclusiv planifi-

carea, implementarea și evaluarea;
- Să ofere mai multe activități educaționale pentru tineri, pe baza schimbului 

de bune practici.
- Oferirea de oportunități de muncă de voluntariat tinerilor pentru a-și crește 

abilitățile de angajare pentru un acces mai ușor pe piața forței de muncă.
- Sprijin pentru tinerii beneficiari după terminarea proiectelor pentru a le 

ajuta să rămână angajați și pentru a dezvolta proiecte de follow-up.
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Accesul la drepturi
eliminarea barierelor și oferirea posibilității tinerilor de a se bucura pe deplin de 
drepturile omului.
Plan de Acțiune
plan detaliat care descrie acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor și 
obiectivelor, implicând de obicei sarcinile, indicatorii, bugetul, entitățile sau 
persoanele responsabile, termenele limită.
Cetățenie activă
participarea activă a cetățenilor în domenii economice, sociale, culturale și 
politice.
Ageismul
stereotipurile și discriminările împotriva persoanelor sau a grupurilor pe baza 
vârstei lor; vârstă poate lua multe forme, inclusiv prejudecăți, practici discrimina-
torii sau politici și practici instituționale care perpetuează inegalitatea.
Societatea civilă
acțiunea colectivă voluntară care se axează pe interese, scopuri și valori comune. 
O organizație a societății civile este o structură organizatorică a cărei membri 
servesc interesului general printr-un proces democratic și care joacă rolul de 
mediator între autoritățile publice și cetățeni.
Act
un document de importanță publică, care constă în drepturi și legi, poate fi obliga-
toriu (părțile aderă la punctele stabilite în document) sau nelegat (părțile aleg să 
se mandruze singure).
Co-managementul
un model de participare a tinerilor practicat, de exemplu, în sectorul tineretului 
Consiliului Europei. Reprezentanții guvernelor și ai tinerilor decid împreună cu 
privire la priorități, priorități bugetare, implementarea priorităților de lucru și 
alocarea resurselor.
Consultație
a cere oamenilor opinia lor..
Cultură
software-ul care permite hardware-ului uman să funcționeze, în timp ce contestă 
nivelurile de influență pe care le are în realitate pachetul software. Software-ul 
este încărcat printr-un proces de încurajare; absorbim valori, obiceiuri, standarde 
normative, noțiuni de bun simț și abilitatea noastră de a citi mediul simbolic de la 
factorii influenți din acel mediu.
Societate Democratică
ideea că guvernul este ales de popor
Discriminarea
apare atunci când oamenii sunt tratați mai puțin favorabil decât alte persoane 
aflate într-o situație comparabilă numai pentru că aparțin sau sunt percepute  
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că aparțin unui anumit grup sau categorie de persoane. Oamenii pot fi discriminați 
din cauza vârstei, handicapului, etnicității, originii, credinței politice, rasei, 
religiei, sexului sau sexului, orientării sexuale, limbii, culturii și din multe alte 
motive.
Egalitatel
ideea că, deși suntem cu toții diferiți, toți avem aceleași drepturi, garantând că 
fiecare individ are o șansă egală de a-și valorifica cât mai mult viața și talentele.
Sex
setul social de așteptări, comportamente și activități ale femeilor și bărbaților 
care le sunt atribuite pe baza sexului lor. Așteptările sociale privind un anumit set 
de roluri de gen depind de un anumit context socio-economic, politic și cultural și 
sunt afectate de alți factori, inclusiv rasa, etnia, clasa, orientarea sexuală și 
vârsta. Rolurile de roluri sunt învățate și variază foarte mult în interiorul și între 
diferitele societăți umane și se schimbă în timp.
Drepturile Omului
drepturile fundamentale ale omului, bazate pe respectul pentru viața umană și 
demnitatea umană.
Educația pentru drepturile omului
se referă la programele și activitățile educaționale care se concentrează asupra 
promovării egalității în demnitatea umană, împreună cu alte programe, cum ar fi 
cele care promovează învățarea interculturală, participarea și împuternicirea 
minorităților.
Human rights education includes:
     promovarea conștientizării și înțelegerii problemelor legate de drepturile 
omului, pentru ca oamenii să recunoască încălcarea drepturilor omului (învățarea 
despre drepturile omului);
     dezvoltarea abilităților și abilităților necesare pentru apărarea drepturilor 
omului (învățarea drepturilor omului);
         dezvoltarea atitudinilor de respectare a drepturilor omului, astfel încât oamenii 
să nu încalce în mod voit drepturile altora(învățarea drepturilor omului).
Autoritățile Locale și Regionale
structurile administrației publice, conduse de oficialii aleși, responsabili de 
aspectele vieții cetățenilor în comunitățile lor locale.
Municipalitatea Locală
o așezare care are frontiere administrative și un centru administrativ, are organ-
ele reprezentative și executive electivă, bugetul, veniturile și proprietățile.
Produsele Media
presa și mass-media, TV, radio, ziare.
NEET
tineri care nu sunt implicați în educație, angajare sau formare profesională.
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Media Nouă
mijloace de comunicare în masă utilizând tehnologii digitale, cum ar fi internetul.
Educația non-formală
orice acțiune educațională care are loc în afara sistemului educațional formal. 
Educația non-formală este o parte integrantă a unui concept de învățare pe tot 
parcursul vieții, care asigură faptul că tinerii și adulții dobândesc și mențin compe-
tențele, abilitățile și dispozițiile necesare pentru adaptarea la un mediu în 
continuă schimbare. Acesta poate fi dobândit la inițiativa personală a fiecărui 
individ prin diferite activități de învățare care au loc în afara sistemului educațion-
al formal. O parte importantă a educației non-formale este realizată de organi-
zațiile neguvernamentale implicate în munca în comunitate și tineret.
Politici Publice
un set de măsuri adoptate de o autoritate judiciară responsabilă de îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale cetățenilor și de elaborarea măsurilor de stimulare a 
creșterii economice.
Incluziunea Socială
îmbunătățirea capacității, oportunității și demnității persoanelor dezavantajate pe 
baza identității lor de a participa la societate - sau procesul de înlăturare a facto-
rilor care determină excluderea socială.
Excluderea Socială
eșecul societății de a oferi anumitor indivizi și grupuri acele drepturi și beneficii 
care sunt în mod normal disponibile membrilor societății.
Strategie
un curs direcționat de acțiune pentru a atinge un set de obiective intenționate. 
Spre deosebire de politici, strategiile sunt mai flexibile și pot fi modificate pe 
măsură ce se schimbă mediul.
Dialog Structurat
o clasă de practici de dialog dezvoltate ca un instrument de concentrare a 
discuțiilor și a energiei asupra înțelegerii problematice și a acțiunii consensuale.
Organizația de Tineret
în general înțelese a fi asociații neguvernamentale conduse de tineret, non-profit, 
voluntari și participanți. În anumite circumstanțe, organizațiile de tineret pot face 
parte din aparatul de stat.
Participarea Tineretului
având dreptul, mijloacele, spațiul și oportunitatea și, dacă este necesar, sprijinul 
de a participa și de a influența deciziile și de a se angaja în acțiuni și activități 
pentru a contribui la construirea unei societăți mai bune.
Consiliile pentru Tineret
o formă de implicare a tinerilor într-un proces participativ de luare a deciziilor. 
Există diferite forme ale consiliilor de tineret, în funcție de structura lor, de modul 
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în care sunt aleși, de nivelul în care există, de tinerii sau de grupurile de tineri pe 
care îi reprezintă.
Politica privind Tineretul
o strategie implementată de autoritățile publice în scopul de a oferi tinerilor 
oportunități și experiențe care să sprijine integrarea lor cu succes în societate și 
să le permită să fie membri activi și responsabili ai societăților lor, precum și 
agenți ai schimbării.
Activitatea pentru Tineret
activități desfășurate pentru, de către și cu tinerii prin intermediul învățării 
non-formale și informale, în scopul creșterii personale și / sau profesionale.
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Tineretului Studios, 4 (3), 299-318.
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Recomandarea Rec (2004) 13 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind 
participarea tinerilor la viața locală și regională, Strasbourg: Consiliul Europei,
Recomandarea Rec (2006) 14 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind 
cetățenia și participarea tinerilor la viața publică, Strasbourg: Consiliul Europei,
Recomandarea Rec (2006) 1 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind 
rolul consiliilor naționale de tineret în dezvoltarea politicilor pentru tineret, Strasbourg: 
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Recomandarea CM / Rec (2017) 4 a Comitetului de Miniștri către statele membre 
privind munca în domeniul tineretului, Strasbourg: Consiliul Europei, 2017
Williamson, H. (2007) Excluderea socială și tinerii: unele remarci introductive, în H. 
Colley, P. Boetzelen, B. Hoskins și T. Pareva (eds) Incluziunea socială și tinerii: 
desființarea barierelor, Strasbourg: Publicație din Europa.
Fundamentele politicilor pentru tineret (2017), Consiliul Europei și Comisia Europeană
Site-uri web / resurse online:
Parteneriatul tinerilor UE-CoE
h t t p : / / p j p - e u . c o e . i n t / e n / w e b / y o u t h - p a r t n e r s h i p / c i t i z e n -
ship-participation-and-information
Consiliul Europei - Politica Tineretuluil
https://www.coe.int/en/web/youth/council-of-europe-youth-policy
Portalul European pentru Tineret
https://europa.eu/youth/EU_en
Raportul UE privind tineretul
https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en
Raportul privind valoarea muncii pentru tineri
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
Portalul pentru Tineret-SALTO
https://www.salto-youth.net/
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Forumul European pentru Tineret
https://www.youthforum.org/
Grupurile de Tineret esențiale-Consiliul Europei
http://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-essential
Instrumente pentru participarea Tineretului: 
Informarea Tineretului
Platformele digitale și comunicarea
Ungdomar.se
Tinerii Ambasadori Europeni
h t t p s : / / w w w . e u n e i g h b o u r s . e u / e n / e a s t / e u - i n - a c t i o n / y o u t h / s t o -
ries-young-european-ambassadors
Tineretul Mobil
Bune practici în informarea tinerilor, 2017, 10 SHE-yrica)
h t t p s : / / s t a t i c 1 . s q u a r e s p a c e . c o m / s t a t -
ic/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5bd9654ccd83666261ba9e53/1540973907525/Shery
ica_2018_online+%281%29.pdf
Instruirea în domeniul participării tinerilor
Studiu pentru Armenia 
http://www.teachforarmenia.org/
eTwinningul
https://issuu.com/maiamaia6/docs/e-me__e-you__e-us.pptx
Instrumentul ONU
http://www.un.org/en/events/youthday/assets/pdf/IYD_Toolkit_2018.pdf
Sprijinirea proiectelor și inițiativelor tinerilor
Întâlniri cu Tinerii
https://www.triangle4youth.com/blog
Funds for Young People’s Projects
h t t p s : / / w w w . b o r a s . s e / u p p l e v a o c h g o r a / b a r n o c h u n g a / u t b y t e n v o l o n -
tararbeteprojektstodochledarskap/projektkontor/projektpeng.4.22d8dbdb158917ddc5
7b28bb.html
Promovarea organizațiilor de tineret și co-managementul
Co-managemenult în Serbia
h t t p s : / / p j p - e u . c o e . i n t / d o c u m e n t s / 1 0 1 7 9 8 1 / 9 8 4 8 7 2 6 / Y O U T H + W I K I + S -
ERBIA.pdf/d687393b-8b29-472e-9848-a81b199a592a
http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/co-mng-report.pdf
h t t p s : / / p j p - e u . c o e . i n t / d o c u m e n t s / 1 0 1 7 9 8 1 / 9 8 4 8 7 2 6 / Y O U T H + W I K I + S -
ERBIA.pdf/d687393b-8b29-472e-9848-a81b199a592a
Promovarea participării tinerilor la organizațiile neguvernamentale și la partidele 
politice
Târgurile de oportunități
http://www.sondip.com/fi/en/events/
Orașele coppilor prietenoși
https://breezeleeds.org/have-your-say/leeds-childrens-mayor
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Promovarea participării tineretului în media
Vizualizarea media
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149279
Radio
h t t p s : / / s t a t i c 1 . s q u a r e s p a c e . c o m / s t a t -
ic/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5ba26b8b4d7a9c88ca64c733/1537371025374/Sheryi
ca_2018_online.pdf
Atelier de lucru în dezvoltarea competențelor
h t t p s : / / w w w . u n . o r g / d e v e l o p m e n t / d e s a / y o u t h / i n t e r n a t i o n -
al-youth-day-2018/world-map-of-events-2018.html
Încurajarea tineretului pentru practicarea voluntariatului
Tinerii Voluntari și Evenimente
https://passalen.se/aktiviteter/goteborg/team-goteborg/
Volunteering with International Youth
Participarea Instutițională a Tineretului
Tinerii Parlamentari
h t t p s : / / w w w . o l a . o r g / f r / v i s i t e r - a p p r e n d r e / p r o g r a m m e s / s i m u l a -
tion-parlement-secondaire
Bugedul Participării
file:///C:/Users/EU526/Downloads/RCM_opjovem.pdf
https://opjovem.gov.pt/projetos2018
Politica Sectorială
Carcasă
Colaborarea Internațională
h t t p s : / / i n t e r n a t i o n a l s o c i a l h o u s i n g . o r g / 2 0 1 7 / 0 5 / 2 9 / l e a r n -
ing-best-practices-in-housing-for-the-elderly-from-the-dutch/
Casa care se potrivește
https://www.muotoilutarinat.fi/en/project
h t t p s : / / w w w . t h e g u a r d i a n . c o m / h o u s i n g - n e t w o r k / 2 0 1 6 / s e p / 1 4 / l e s -
sons-from-finland-helping-homeless-housing-model-homes
http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/steps_towards_successful_youth_policy.pdf
Lucru și angajarea în câmpul muncii
Programele Municipale de suport 
https://cijad-cjelaporte.org/services/
Tinerii consultanți Municipali
h t t p s : / / w w w . b o r a s . s e / k o m m u n o c h p o l i t i k / k v a l i t e t r e s u l t a t o c h j a m -
forelser/ungdomspolitik/ungakommunutvecklare.4.2cfd8fa7158d2732081dea05.html
http://www.youthfarmproject.org/
h t t p s : / / p u b l i c a t i o n s . i a d b . o r g / p u b l i c a t i o n s / e n g l i s h / d o c u -
ment/Technical-Notes-on-Gender-Equality-in-Municipal-Development-Experiences-fro
m-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
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h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / a s s e t s / e a c / y o u t h / p o l i c y / y o u t h _ s t r a t e g y / d o -
cuments/youth-participation-brochure_en.pdf
https://www.childtrends.org/programs/youth-matters
h t t p s : / / w w w . p p s . o r g / a r t i c l e / y o u n g - p e o p l e - a n d - p l a c e m a k i n g - e n g a -
ging-youth-to-create-community-places
h t t p s : / / w w w . a c c e s s i b l e t o u r i s m . o r g / r e s o u r c e s / t o o l -
ip/doc/2017/07/08/access-city-award-brochure-2017.pdf 
h t t p s : / / w w w . e u r o c h i l d . o r g / f i l e a d m i n / p u b l i c / 0 4 _ N e w s / M e m -
bers/POS_Jugendgerechte_Kommunen_EN_LL_KF.pdf 
http://pasadenasistercities.org/mission/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-948/ReportSocialExclusionIGLYOilga.pdf?
https://www.lgbtyouth.org.uk/national-programmes/policy-and-influencing/
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